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  ٥٤-١  واإلسالمي العربيجتمع الم فيوسائل اإلعالم  - األولالفصل 
١/١  ٤٠-٣  النشأة والتطور، واإلسالمي جتمع العربيوسائل اإلعالم في الم  

 ٦  األردن  
 ٧  اإلمارات  
 ٨  البحرين  
 ٩  الجزائر  
 ١٠  السعودية  
 ١٢  السودان  
 ١٣  الصومال  
 ١٤  موريتانيا  
 ١٥  الكويت  
 ١٦  المغرب  
 ١٧  اليمن  
 ١٨  تونس  
 زر القمر١٩  ج  
 ٢٠  جيبوتي  
 ٢١  سوريا  
 مان٢٢  ع  
 ٢٣  فلسطين  
 ٢٤  قطر  
 ٢٥  لبنان  
 ٢٦  ليبيا  
 ٢٧  العراق  
 ٢٩  مصر  

 جتمع العربي واإلسالمي٣٠  نشأة الصحافة وتطورها في الم  
 جتمع العربي واإلسالمي٣١  نشأة اإلذاعة وتطورها في الم  
  ٣٣  واإلسالمي وتطورهالبث الفضائي العربي نشأة  
 ٣٦  وتطورها العربية السينما نشأة  

  ٣٧  ساتخليفة  
  ٥٤-٤١  واإلسالمية العربية اإلعالم وسائل في الملكية نمط  ٢/١

 ٤٣  قضية الملكية  



   

   

 ٤٥  الدولة؟ وتليفزيون راديو أم عامة إذاعة :مصر  
 ٤٧  لملكية التُجارية لوسائل اإلعالما  
  جتمعيةالملكية٤٨  لوسائل اإلعالم الم  
 ملكية وتنظيمها حفالص ٤٩  اعالمي  
 ملكية ٥١  مصر في حفالص  

  ٩٨-٥٥  واإلسالمية العربية جتمعاتالم في اإلعالمية األنظمة - الثانيالفصل 
  ٨٢-٥٧  سالميواإل العربي العالم في لإلعالم واألخالقية المهنية الضوابط  ١/٢

 ٥٨  مفهوم أخالقيات العمل اإلعالمي  
  ٦٠  مواثيقالنشأة  ... أخالقيات العمل اإلعالميبدايات  

  ٦٠  "االستبدادية"النظرية السلطوية  
 ٦١  ريةنظرية الح  
 ٦١  "ولية االجتماعية "النظرية السيسيولوجيةنظرية المسئ  
  ٦٢  التنموية (صحافة التنمية)النظرية  
 ٦٢  نظرية التبعية اإلعالمية  
 قراطيةشاركة الديم٦٣  نظرية الم  

 ٦٩  واقع الضوابط اإلعالمية العربية  
 ٦٩  الرأي وموضوعية الخبر صدق  
 بمبادئ اللتزاما ٧٠  مقوماته على والحفاظ جتمعالم  
 ٧٠  الشخصية حياتهم وسرية المواطنين كرامة حماية  
 ٧٠  العدالة سير سنح  
 ٧١  المهنة سر على حافظةالم  
 ٧١  البالغات ونشر التصحيح حق  
 ٧٢  اإلعالن مهنة آداب  

  ٧٢  تتضمنها مواثيق الشرف اإلعالمياألخالقيات التي  
 ٧٢  اخالقيات تعامل الصحفي مع مصادره  
 ٧٣  أخالقيات تعامل الصحفي مع المواطنين  
 ٧٣  أخالقيات اإلعالن  
 ٧٣  أخالقيات خاصة بالسياسة التحريرية لوسائل اإلعالم  
 ٧٣  ة بحقوق الزمالة بين اإلعالمينأخالقيات خاص  
 ٧٣  عاداتهجتمع وقيمه وأخالقيات خاصة بعالقة وسائل اإلعالم بالم  
 ستوى المهني لإلعالمين٧٣  أخالقيات ومعايير الم  

 ٧٣  التزامات مهنية  
 ٧٤  التزامات أخالقية  



   

   

 ٧٤  التزامات قانونية  
 ٧٤  التزامات اجتماعية  

 ٧٥  الدول العربية واإلسالمية مواثيق الشرف اإلعالمية في  
 ٧٥  ميثاق الشرف اإلعالمي العربي  
 ٧٨  العربيةخرى لجامعة الدول وثائق ُأ  
 ٧٩  المصري الصحفي الشرف ميثاق  
 ٧٩  الجزائري والمهنية الشخصية األخالقيات ميثاق  
 ٨٠  والسودان مصر اإلعالمي بين الشرف ميثاق  

 ٨١  إشكالية مواثيق الشرف في ظل اإلعالم الجديد  
 ٨٢  الخاتمة  

  ٩٠-٨٣  الدولي المجتمع في واإلسالمي العربي اإلعالم تأثير  ٢/٢
 ٨٤  من منظور غربي العربي اإلعالم  
  االعربي اإلعالمماذا قدم٨٥  ؟ ... البث الفضائي نموذج  
 ٨٦  ا في اإلعالم الغربيالقضايا العربية التي حققت رواج  
 و العرب قضايا٨٧  اإلعالم الغربيفي  سلمينالم  
  عف تأثيرجتمع الدولي العربياإلعالم ض٨٨  على الم  
 ٩٠  الخاتمة  

  ٩٨-٩١  العربية الدول في الديمقراطي والتحول اإلعالم وسائل  ٣/٢
 ٩٢  والديمقراطية اإلعالم وسائل بين العالقة إشكالية  
 ٩٤  السياسي واإلصالح اإلعالم وسائل  
 ٩٤  اإلعالم وسائل ديمقراطية  
 إعالمى إل للدولة المملوك اإلعالم تحويل ٩٥  مصر في قراطيديم  
  -٩٩  واإلسالمية العربية جتمعاتالم إعالمية معاصرة فيقضايا  – الثالثالفصل 

  ١١٦-١٠١  واإلسالمية العربية الدول في المواطن صحافة  ١/٣
  ١٠٢  صحافة الموطنمفهوم  
 ١٠٣  صحافة المواطن واختالف المفاهيم  
 ١٠٥  صحافة المواطن ... النشأة والتطور  
 ١٠٨  أنواع صحافة المواطن  
 ١٠٨  شكال صحافة المواطن ووسائل اإلعالم الجديدأ  
 ١١١  الذاتي الوعيتصنع  صحافة المواطن  
 جهت التي االنتقادات١١١  المواطن لصحافة و  
 ١١٣  اإلعالمية والالمركزية المواطن صحافة  
 ١١٣   المواطن وصحافة التقليدية الصحافة تأثير بين الفرق  



   

   

  ١٥٦-١١٧  واإلسالمية العربية المجتمعات في اإلعالمية التربية  ٢/٣
 ١١٨  لعصورمفهوم التربية اإلعالمية وتطوره عبر ا  
  ١٢٥  التربية اإلعالمية تطورمراحل  
 ١٣١  أهمية التربية اإلعالمية في عصر المعلوماتية  
 ١٣٥  أهداف التربية اإلعالمية  
 ١٣٧  عناصر التربية اإلعالمية  
 ١٤٠  المبادئ التأسيسية للتربية اإلعالمية  
 ١٤١  معايير التربية اإلعالمية  
 ١٤٢  وظائف التربية اإلعالمية  
 ١٤٣  اإلعالمية التربية دوافع  
 ١٤٣  مهارات التربية اإلعالمية  
 ١٤٩  المداخل الفلسفية لدراسة التربية اإلعالمية  
 ١٥١  تربية اإلعالميةاتجاهات تعليم ال  
 ١٥٢  لتربية اإلعالميةوسائل اإلعالم كمصدر ل  
 ١٥٣  أهم أدوار التربية اإلعالمية  
 ١٥٤  قوة تأثير االفالم السينمائية في مقابل سلبية الجمهور  
 ١٥٥  معوقات تطبيق التربية اإلعالمية  
 ١٥٦  الخاتمة  

  ١٧٤-١٥٧  للطفل المتخصصة العربية الفضائية القنوات  ٣/٣
 ١٥٨  تخصصة للطفلمفهوم الفضائيات الم  
  تخصصةنشأة الفضائيات١٥٩  للطفل الم  
 ١٦١  تخصصة للطفلأنواع الفضائيات الم  
 ١٦٦  تخصصة لألطفالإيجابيات القنوات الم  
 ُ١٦٨  خصصة لألطفالسلبيات القنوات المت  
 ١٧٠  نماذج من القنوات العربية المتخصصة للطفل  
 العربية استخدام األسرة ١٧٢  ونشر الثقافة التكنولوجيةتخصصة للفضائيات الم  

  ٢٠٠-١٧٥  المراجع
 

 



   

  :تقديم
وذلك التساع نطـاق اإلعـالم    ،موضع عناية ودراسات كثيرة العربيأصبح اإلعالم 

واسـعة  والذى بات يستعين بعدد كبير من وسائل اإلعالم وأدواته ، العربينحو الوطن الموجه 
ة نكر ما قدمن يأال يستطيع  العقد األخير في العربيتابع لإلعالم والم عملية التأثير. فيالنطاق 

تحظـى   التيعتبر المنطقة الوحيدة اُ حيثُ ،ا، واجتماعيا، وثقافياسياسي :اإلعالم للساحة العربية
 فـي جوانب الحياه االجتماعية والسياسية  فيمقابل جمود شبه كامل  فيبحالة حراك متسارع 

  .العربيالواقع 
ها لم تلغى وسائل االتصـال  نأه تكنولوجيا اإلعالم الجديد إال وبرغم التطور الذى شهدت

 .ختلفـة وسائل اإلعـالم الم  اندماجإلى ، وأدت ولكن طورتها بل غيرتها بشكل ضخم ،القديمة
جتمعات العربية واإلسالمية من القضـايا  الم فيوفى هذا اإلطار بات االهتمام بدراسة اإلعالم 

، واستشـراف  ع المعـاش وذلك إللقاء الضوء على الواق ،االكاديميينالجديرة باالهتمام من قبل 
ستقبلالم.  

مجال دراسـات   فيهذا الكتاب إلضافة معرفة تراكمية لجهود عشرات الباحثين  ويأتي
ناقشة هـذا  لم ثالث فصول ، ويحتوى هذا الكتاب علىما بين الواقع والمأمول لعربيااإلعالم 

  الهام. الموضوع
ـ م، واإلسـالمي  العربيجتمع الم فيوسائل اإلعالم  -يتناول الفصل األول حيثُ  اناقشً

 العربي المجتمع في "نترنت، واإلواإلذاعة والتليفزيون، لصحافةا"، تحديدا: اإلعالم وسائلنشأة 
  .واإلسالمية العربية اإلعالم وسائل في الملكية نمط -كما يتناول الفصل األول، واإلسالمي

 ،واإلسـالمية  العربية المجتمعات في اإلعالمية األنظمة :بعنوان ،الثانيوجاء الفصل 
 العالم في لإلعالم واألخالقية المهنية الضوابط -، تناول المحور األولمحاور ثالثا عن متحدثً

 فـي  واإلسـالمي  العربـي  اإلعالم تأثير متناوالً -الثانيوجاء  المحور ، واإلسالمي العربي
 الـدول  فـي  الـديمقراطي  والتحول اإلعالم وسائل -المحور الثالثوتضمن  ،الدولي المجتمع
  .العربية

 العربيـة  المجتمعـات  فـي  معاصرة إعالمية قضايا جاء الفصل الثالث، بعنوان:بينما 
 العربيـة  الـدول  في المواطن صحافة ... كالتاليجاءت ا من المحاور ا عددناقشًم ،واإلسالمية



   

 العربية الفضائية القنوات، وواإلسالمية العربية المجتمعات في اإلعالمية التربيةو ،واإلسالمية
  .للطفل المتخصصة

ـ  أبنائيبخالص الشكر لهيئة تحرير الكتاب من  توجهأ وفى نهاية هذا التقديم ، البالطُ
تلـك التجربـة   نسق فكرة هذا الكتاب صاحب وم ،مال/ أحمد جللدكتورخاصة  وتحية أكاديمية

  .األكاديمية الرائدة
جد فيه الباحثون رؤية جديدة عـن  ، وأن يللدراسين مفيدةان تكون هذه الرؤية   ونأمل

  .ية واإلسالميةجتمعات العربالم فياإلعالم 
  فاطمة الزهراء صالحأ.د/ 

  

 

 



 

 

 

 

 


 

 النشأة واإلسالمي، العريب املُجتمع يف اإلعالم وسائل 
 .والتطور

 واإلسالمي العريب املُجتمع يف وتطورها الصحافة نشأة 

 واإلسالمي العريب املُجتمع يف وتطورها اإلذاعة نشأة 

 وتطوره واإلسالمي العريب الفضائي البث نشأة 

 وتطورها العربية السينما نشأة  
 واإلسالمية العربية اإلعالم وسائل يف امللكية منط. 

 امللكية قضية 

 الدولة؟ وتليفزيون راديو أم عامة إذاعة: مصر 

 جارية امللكيةاإلعالم لوسائل الت 

 اإلعالم لوسائل املُجتمعية امللكية 

 حف ملكيةا وتنظيمها الصعاملي 

 حف ملكيةمصر يف الص 

  



 

 



 

 

 

 




 
 وسـائل  مجيـع  الواسـع  مبعناها العربية اإلعالم وسائل تشمل

 يف اإلعـالم  وسائل وتوجد. العربية باللغة املُنتج أو املكتوب اإلعالم
 الثقافـة  أن كمـا . بدقة تقييمه يتسىن أن قبل فهمه جيب ثقايف سياق

 مكـان  أي يف وكمـا . أخرى ثقافة أية من أكثر ثابتة ليست العربية
 العـريب  العامل يف اإلعالم وسائل سياق السياسية العوامل تؤطر آخر،

 لغيـاب  نظـراً  إنه اإلعالم ومعلقو املنطقة مراقبو يقول. واإلسالمي
 هلذه هزلية كاريكاتورية صورة تتجلى املواطن على رتكزةاملُ السياسة
 وخباصـة  اإلعالميـة  ناظراتاملُ وحتل التلفزيون شاشة على السياسة

  .التمثيلية احلكومات يف احلقيقي العام اجلدل حمل اهلاتفية املناظرات
 ال اليوم املنطقة واملقلدة واملشهورة حترمةاملُ األخبار مصادر إن

 تعليقـات  تقـدمي  وإمنا وتقدميها، األخبار مجع األوىل همتهام أن تعترب
  .العاملية األحداث بشأن استفزازية تكون ما اغالب طنانة

رؤية حتليلية تارخيية لنشأة وسائل اإلعالم وتطورها يف 
  الوطن العريب واإلسالمي من إعداد الطُالب

1/1 



 

  
 

نابليون  نذ أن حمل الغازي الفرنسيم - التاريخيعالمي العربي عبر تطوره يعكس المشهد اإل
بـوالق،   بمطبعة ارفت الحقً، عم)١٧٩٨(بونابرت مع قواته العسكرية إلى مصر أول مطبعة آلية عام 

الفكرية والسياسـية   طبيعةَ التحوالت - ) ١٨٢٨عربية (الوقائع المصرية  صحيفةنذ إصدار أول أو م
األمر بموضوعالعربي، وعالقة ذلك جتمع في الم وحرية التعبيـر اإلعالمـي   ، رية التعبير بوجه عامح

، وفي الوقـت ذاتـه   االنشر عموم سبقة والالحقة علىريات وطبيعة الرقابة المالح بوجه خاص، وسقف
واالجتماعية وتعاملها مع الصحافة، لكـون   خب السياسية والفكريةإلى العالقة بين النُ يؤشر ذلك التحول

بمصالحها وغاياتها. وهذا المشهد يقـرأ عبـر    عة لألفكار ومنصة للتعبئة ولتوعية الجماهيرراف األخيرة
 والسياسية أو التحوالت االقتصادية، إال أن الصـحافة  متعددة، وبحسب ارتباطه بالعوامل الفكرية أوجه

ـ   العربية في نشوئها مثّلت سجالً ووثيقة تاريخية  الل الفتـرة لطبيعة التطورات في الوطن العربـي خ
  وخزانة الوقائع. اليوم هي ذاكرة األحداث حتىالماضية، وما زالت 

الحكومي  ستوىحاوالت فردية ثم انتقلت إلى المفي الوطن العربي، التي بدأت بم اإلذاعةمثّلت 
الجمـاهيري،   اإلعالم في العقدين الثاني والثالث من القرن الماضي، خطوة التحول األساسية نحو داللة

وتوزيعهـا،  حف الص انتشار أمام اان وصعوبة المواصالت كانتا عائقًكمية الواسعة االنتشار بين السفاُأل
اإال أن اإلذاعة تجاوزت نسبي شكالت، وأضحت األداةتلك الم اإلعالمية األكثر انتشارفي  اا، وخصوص

تلقـين بـإغراء   فـي الم  اكبيـر  اوحقّقت تأثير والنوادي االجتماعية، ،المقاهي :التجمعات الشعبية، مثل
لبي حاجته إلـى  في اإلذاعة حينها عوالم شاسعة تُ الً مع المزاج الشعبي العام الذي وجدالصوت، وتفاع

باشر فـي  خاطبة ومن تأثير مباشرة في الماإلذاعة من م معرفة األخبار في بيئته وخارجها وبما تحمله
المالتعليم أو حتى ممن لم تتح لهم فرصة التعلّم.الثقافة و نخفضيتلقين وبوجه خاص من م  

لفعـل   باشرإلى ساحة التواصل اإلعالمي، وبما يحمله من إبهار وتأثير م التلفزيونوحين دخل 
اإلعالميـة   المتلقي والوسـيلة  تيب أولويات العالقة بين المواطنفي تر االصورة، أحدث تحوالً جوهري

التلفزيون ن تفاعل الصوت والصورة. وإذا كانم ا في الجمهور بما تحملهاألكثر تأثير قد ظهر م ا تـأخر
ا في في الوطن العربي انسبيم١٩٥٦( عام العراق تحديدظهـوره   في تسلسل ا) فهو كان أسرع انتشار

تلفزيونيـة   في األقطار العربية، وامتلكت أغلب األقطار العربية في ستينيات القرن الماضي محطـات 
للعواصم ومحيطهـا   غرافيةبرامجها إلى المواطنين، بحيث بدأت بتغطية المناطق الجبثّ وطنية راحت تَ

ر التلفزيون الوطني عندن اُألثم انتقلت إلى الممعنى السـيادة الوطنيـة أو    خرى في تلك األقطار. وعب
  .اميزة أيضهويته الم بلدان، وكان لكل تلفزيون وطنيل بلد من الُالخصوصية الثقافية لكُ



  
 

 
 

الحكومي   غير وني العربي هو دخول القطاع الخاصن التحول الجذري في إطار البث التلفزيكا
الوطن العربي كـان   إلى ميدان البث التلفزيوني، وقد مهد لهذا التحول جملة من الخطوات على صعيد

م)١٩٦٩(رسمية عام  نظمة عربيةأبرزها والدة م إنشـاء  العربية، وكـان   رفت باتحاد إذاعات الدولع
عربـي يـؤمن    خرى ترعى إنشـاء قمـر صـناعي   بناء مؤسسة عربية ُأ هذا االتحاد خطوة من أجل

الغـرض   الدول األعضاء في جامعة الدول العربيـة، ولهـذا   التبادل اإلخباري بين أهمها: ،االتصاالت
التبـادل   للتواصل الفضائي (أسكو) لإلشراف وتشـغيل نظـام   نظمة العربيةالم م)١٩٧٦(تأسست عام 

  اإلخباري العربي عبر األقمار الصناعية.
في توقيع األقطـار العربيـة قـرار تأسـيس      شترك في هذا الميدانوتطور العمل العربي الم

ستقلة في إطار جامعة الـدول العربيـة،   العربية لالتصاالت الفضائية (عربسات) كمؤسسة م المؤسسة
 مع شركات عالمية لتصـنيع ثالثـة أقمـار صـناعية    نظمة محطات أرضية والتعاقد ذلك إنشاء م وتبع

وفّرت  دان المجاورة للوطن العربي، وقدغطي مساحة واسعة من الوطن العربي وبعض البلُوإطالقها لتُ
مـن   اواسـع  اعربية لالتصاالت الفضائية ميدانًالوجبة األولى من األقمار الصناعية التابعة للمؤسسة ال

  ة واإلذاعية وفي مجاالت االتصاالت التقليدية.الخدمات االتصالية التلفزيوني
 وحرب م)،١٩٩٠(مثّلت التغطية اإلخبارية التلفزيونية الفضائية في أحداث اجتياح الكويت عام 

ـ مCNN” “ـ ، والدور الذي أدته القنوات الفضائية العالمية مثل محطة الم)١٩٩١(الخليج عام   انعطفً
محطـة تلفزيـون الشـرق     في سياق التوجه العربي نحو إنشاء المحطات التلفزيونية الفضائية، وكانت

اإلطـار الحكـومي    عن ابعيد ستقلة األولى التي خرجتالقناة الفضائية المMBC” “ األوسط الفضائية
والخاصـة للبـث   العربية الحكومية  ل هذه المشاريع، ثم تأسست بعد ذلك حزمة من القنوات الفضائيةلكُ

التسعينيات من القرن الماضي مشـاريع   تعددة من حقبةعبر األقمار الصناعية، وأضحت بعد سنوات م
خاللها القطاع الرسمي الحكومي والقطاع الخاص  إطالق المحطات التلفزيونية الفضائية ظاهرة يتنافس

ة السياسية وغيرها، ولتؤلـف  ضائيأو بالمئات من القنوات الف غل الفضاء العربي بالعشراتختلط لشَوالم
  التلفزيوني العربي. مكن أن ندعوه بالفضاءما ي االحقً

فـإن   ل إشكاالته وهمومـه، وكما هي خارطة السياسة العربية تحمل بصمة الوضع العربي بكُ
خارطـة   مكـن رسـم  عنه، وي اضحى مشغوالً بالشأن العربي ومعبرالبث التلفزيوني الفضائي العربي أ

إلى جوار تلـك   العالقات العربية بتتبع القنوات التلفزيونية الفضائية العربية، وفي الوقت عينه اصطفت
مثـل ظـل   لتُ الحكوميـة  غيـر  زيونية الفضائية العربية الخاصةخرى من القنوات التلفالخارطة شبكة ُأ

عالم العربية هـي التقاسـيم   األ ألوان دعالسياسة الرسمية على أرضية الخالف واالفتراق العربي، ولم تَ



 

  
 

الطوائـف والتيـارات السياسـية     منظومات تلفزيوني العربي، بل دخلت في ذلكالشائعة في الفضاء ال
ن التـي يصـعب حـّل      دن والفرق الرياضية والمهن في لوحة منوحتى القبائل والمالموزاييك الملـو

تابعة تفاصيلها.رموزها وم  
اإلعالم وتطورها في الوطن العربي، لكٌـل دولـة علـى    وفيما يلي يمكن عرض نشأة وسائل 

  حدى، وذلك على النحو اآلتي:

    األردن:
  ردناأل شرق مارةإ تأسيس منذ ردنيةاأل الصحافة تاريخ بدأ :ردنيةاأل الصحافة وتطورنشأة 

 في )يعلو الحقصحيفة والمعنونة بـ ( ولأ ردناأل عرفت العام نفس وفى ،م)١٩٢١( عام في
 عام تأسست ، والتي)العربي الشرق( االولى الرسمية الجريدة ظهرت ذلك وبعد معان، مدينة

 ،)ردناأل شرقي لحكومة الرسمية الجريدة( لتصبح م)١٩٢٦( عام اسمها وتغير ،م)١٩٢٣(
 االردنية للمملكة الرسمية الجريدة( لتصبح اخرى مره اسمها تغير االردن استقالل اعالن وبعد

 تم م)١٩٦٧( عام بداية ومع سبوعية،األ) الوفاء( صحيفة الثالثينيات صدرت، وفي )الهاشمية
 عام وخالل ا،يومي تصدر تزال ال التي الدستور جريدة باسم والمنار فلسطين صحيفتي دمج

 في اإلنجليزية غةباللُ) تايمز الجوردن( صدرتو ،)الرأي( جريدة صدرت م)١٩٧١(
كما بدأت مسيرة  اللواء. الغد، اليوم، العرب همهاأ عديدة صحف ظهور تلتهام)، ١٩٧٥(

صدرت وكالة عمون اإلخبارية لتكون  حيثُ م)،٢٠٠٦(نذ بداية عام الصحافة اإللكترونية م
مثل  ،خرىأ خباريةإ مواقع ذلك بعد ا، وظهرتخصصة إخباريول صحيفة إلكترونية أردنية مأ

 وغيرها. األردن، سماو سرايا، :وكالة أنباء

 في م)١٩٤٨( عام األردن في إذاعة أول نشأت :ردناأل في والتلفزيون ذاعةاإل وتطور نشأة 
 محطة صبحتأ م)١٩٥٠(عام  في الضفتين وباتحاد ،"القدس" إذاعة اسمها وكان ،اهللا رام مدينة

 تم م)١٩٥٦( عام ، وفي)الهاشمية االردنية المملكة ذاعةإ هيئة( اسم تحمل "اهللا رام" في ذاعةاإل
 الحالي ذاعةاإل مبنى وافتتاح عمان، في الجديدة الهاشمية ردنيةاأل المملكة ذاعةإ محطة افتتاح

 طريق على رسالاإل محطة فتتاحا نفسه العام في تم كما م)،١٩٥٩( عام الحيران أم في
 ،العربي الخليج :منطقة غطيي الموجهة حيثُ ذاعةاإل بث انطلق م)١٩٩٠(ناعور، وفي عام 

 ،وروباوأ ،المتحدة والواليات ،سترالياوأ ،والهند ،وباكستان ،فريقياأ وشمال ،والعراق ،يرانوإ
عام  في ردنياأل نطالق البث التلفزيونيبينما بدأ ا .واالرجنتين ،والبرازيل ،وروسيا



  
 

 
 

 "٣" على القناة عام وبرنامج حدوأ استوديوفي  بالعمل ردنياأل التلفزيون بدأ حيثُم)، ١٩٦٨(
 تم م)١٩٧٤( عام وفي ،م)١٩٧٢( عام في جنبياأل البرنامج بث بدأ ثم سود،واأل بيضاأل

 حيثُ ،م)١٩٩٣( في عام بثها األردنية الفضائية القناة وبدأت .لونالم التلفزيون تقنية إدخال
 الدول من عدد، ووتركيا أوروبا من الجنوبية المناطقو ،العربية الدول كافة :إلى بثها يصل

 .اإلفريقية

  :دخلت خدمة اإلنترنت للسوق األنشأة اإلنترنت في األردن نتصـف  ردنية للمرة األولى فـي م
  "DSL"ظهرت خدمـة   التسعينات، وخالل العقد األخير شهد السوق تطورات ضخمة، حيثُ

ستخدمي اإلنترنت داخـل  حصاءات، فقد زاد عدد مم). ووفق بعض اإل٢٠٠١في االردن عام (
ص فـي  ألـف شـخ   )٦٣٠(إلى حـوالي   م)٢٠٠٠(خص في عام ألف ش )١٢٧(ردن من األ
ردن المرتبة السادسة بين دول الشـرق األوسـط فـي    واليوم يحتل األ، م)٢٠٠٤(حصاءات إ

  استخدامه لإلنترنت.

 :اإلمارات

  فـي  صحيفة تصدر باللُغة العربية تُعد صحيفة "االتحاد" أول :اإلمارتية الصحافة وتطورنشأة 
باللُغـة   صـحيفة  أول الجليـد"  "أوقات بينما كانت صحيفة م)،١٩٦٩(في عام  اإلمارات دولة

ـ ال مـن  عديـد  اإلمارات تًصدر ، حاليام)١٩٧٨( في عام يومية اإلنجليزية األجنبيـة  حفص، 
 مجـالت  بنشـر  اإلمارات تقوم كما نيوز، جلف، و"ستاندرت دبي" :اإلنجليزية الصحف هاأبرز

 عـام  "Whats On" طلقت مجلةأ األجنبية، حيثُ غاتاللُب مجالت إلى إضافةً، وإقليمية محلية
 .المنطقة في امبيع األكثر هي ومازالت ،الخليج في مجلة أولك م)١٩٧٩(

 أواخـر  في المتحدة العربية اإلماراتراديو  بدأ :اإلمارات في والتلفزيون ذاعةاإل وتطور نشأة 
 إذاعـة  تليهـا  جاريـة إذاعية تُ محطة أول الرابعة القناة عدوتُ ستقلة،م خدماتك م)١٩٧٠( عام

التابعـة   "FM" اإلذاعيـة  المحطات من عدد أعلى بأحد اإلمارات تتمتع كما لإلعالم، اإلمارات
 )٧( :اإلمـارات  فـي  سـتقلة الم الراديـو  محطات تضم، والعربي العالم في المحلية للحكومة
 والماالياليـة  بالعربيـة محطة  )١٢(و ،الهندية غةباللُ محطات )٧(و ،اإلنجليزيةباللُغة  محطات
 قنـاة  أول إطـالق  تـم  )م١٩٦٩( عـام  فيأما  والباميل. والفارسية الروسية :من لكُل وواحدة

 مـن عديـد   بـدأت  التاليـة  السـنوات  وفي "،ظبي أبو تليفزيون" وهو اإلمارات في تليفزيونية
 وسـائل  من التليفزيونية المحطات أصبحت حيثُ ملحوظ، بشكل تطوراتها والقنوات المحطات



 

  
 

 العـالم  غاتلُ ببعض عالميةاإل مواردها الوسائل هذه وتقدم ،اإلمارات دولة في الرائجةاإلعالم 
والترفيهيـة  والعلمية الرياضية الفضائية المحطات من عديد اآلن اإلماراتتمتلك  كما ختلفة،الم 

 .وغيرها

 يد على اإلمارات في سينمائية تجربة أول بدأت :اإلمـارات  في السينما وتطور نشأة خـرج الم 
 المهرجانـات  حركـة  نشـأت  وقد .)م١٩٨٩( عام "سبيل عابر"بفيلم  "العبدول علي" اإلماراتي
ـ  )،م٢٠٠١( عام بريلإ في اإلمارات في السينمائية ـ  )٨٥( خاللهـا  رضوع إماراتيـا، ا فيلم 
 شـاق لع سـينمائية  مهرجانات ثالث اسنوي اإلمارات نظمتُ الصناعة هذه على اإلقبال ولتحضير

 فـي  عدوتُ ،الخليجي التعاون مجلس دول بين سينمائي سوق أكبر اإلمارات عدتُ السينما، واليوم
 إلـى  م)٢٠٠٩( عام وصلت التي السينمائية الصاالت عدد حيثُ التعاون من مجلس دول طليعة

 .عرض صالة م)١٩١(

 عـام  اإلمـارات  دولـة  في الناس لعامة اإلنترنت إتاحة تم :اإلمارات في اإلنترنت وتطور نشأة 

 شـعبيته  يكتسـب  وبدأ ،اإلماراتي لإلنترنت ى نتدم إطالق تم م) ٢٠٠٩م (عا في)، وم ١٩٩٥(

 تـم م) ٢٠١٨( عـام  فبرايـر  إلحصائيات افقًوو ،)م٢٠١٠( عام أغلقته ثم منعته الحكومة ولكن

 فـي  شـعبية  األكثر االجتماعية اإلعالم وسائل ثالث أنها ىعل ويوتيوب وتويتر فيسبوك تصنيف

 .اإلمارات

    :البحرين

 نذ البحرين مملكة في الصحافة بدأت :البحرينية الصحافة نشأة وتطورحيث االزل؛ قديم م 
 أول وكانت الزايد"، "عبداهللا يد على بالبحرين جريدة أول تأسست م)، فقد١٩٣٩( عام إلى تعود

 اإلعالمي، واإلبداع التنوير راية وترفع العربي، الخليج منطقه في تصدر أسبوعيه صحفيه
 الرسمية األخبار بتغطية والتي تميزت الرسمية" م) "الجريدة١٩٤٨بعدها في عام ( وجاءت

 إنشاء طريق عن واتسعت واألدب الفكر رواد جهود بفضل الصحافة والمحلية، وتطورت
 فشهدت واألندية؛ والثقافية التعليمية، المؤسسات انتشار بعد والمجالت الصحف عشرات
 والتعبير. الراي وحريه حيثُ الكم من كبير وانتعاش ازدهار البحرينية الصحافة

 الذي األمر بها؛ إذاعات وجود من خالية الخليج منطقة كانت :اإلذاعة البحرينية نشأة وتطور 
 بأمور الخليجي المواطن لتعريف البحرين في إذاعة تأسيس على العمل إلى بريطانيا دعا

 من الرابع ففي البريطاني، الحكم تجاه معلومات من برلين إذاعة تبثه ما ولتكذيب الحرب،



  
 

 
 

 عام حتى برامجها تقدم واستمرت الالسلكية، البحرين إذاعة افتتاح تم م)١٩٤٠عام ( نوفمبر
 رأت وحينها الحلفاء، بانتصار الثانية العالمية الحرب فيه انتهت الذي العام وهو م)،١٩٤٥(

 عام في بإغالقها فبادرت انتهت قد اإلذاعة هذه وجدت أجلها من التي األسباب أن بريطانيا
 في ساعات خمس دةلممستمر  ببثم) ١٩٧٣( عام البحرين في فزيونالتل بدأ كما م).١٩٤٥(

 للقطاع مملوكه منهم ربعهأ ولكن ،الهواء على مجانيه قنوات سبع ناكه كانتو الواحد، اليوم
 ولأو ،الخليج منطقة في ملون تلفزيوني بث ولأ هو البحرين تليفزيون بث عدوي .الخاص

 في التليفزيون خذأو ،التجارية عالناتاإل قدموي ،االنجليزية غةباللُ أخبار نشرة يقدم تليفزيون
 .الخليج دول بين ارائد صبحأ حتى يتطور البحرين

 نترنـت اإل شبكةب البحرين ربط تم :في البحرين اإلنترنت نشأة وتطور م)١٩٩٥( عـام  نـذ م 
 مـن  كبيـر  عدد حجب البحرين تم) بدأ٢٠٠٩( عام يناير وفي .مواطنيها متناول في وجعله
 الوصـول  سرعة في ملحوظ تأثير لها جعل مما ؛اإلعالم ونشئ هيئة خالل من نترنتاإل مواقع

  ).٢٠١٠( عام من ااعتبار نترنتاإل استخدام وتطور ،نترنتاإل إلى

    :الجزائر

 عرفت الجزائر هذا النوع من وسائل اإلعـالم مـع نـزول     :الجزائرية الصحافة نشأة وتطور
 "Lestafet" م)، بعنـوان: ١٩٣٠عـام (  قاموا بإصدار أول جريدة حيثُ ،القوات االستعمارية

عقول الشعوب  الصحيفة في التأثير والسيطرة على ا لدورونظر ،لتزويد رجال الحملة باألخبار
موتوجهاته، تبت باللسان الفرنسـي ولهـا   والتي كُ ،إصدار عناوين عديدة ستعمر علىعمل الم

مـرتين فـي    تُنشروالتي ، م)١٩٤٨في عام ( صحيفة "المبشر" توجه استعماري، بينما صدرت
مـن  الصحافة الجزائرية النضالية والمناهضة لالستعمار إال بعد فتـرة  بينما لم تظهر  الشهر.
"، والتـي  المنتخب"منها: جريدة  ،إصدار عدة جرائد عمل بعض الجزائريين على حيثُ ،الزمن

غة الفرنسية والعربية، وبعد اندالع الثورة الجزائرية أصدر رجال جبهـة التحريـر   باللُ صدرت
صحف يومية تحمـل  ظهرت  م)١٩٦٢وفي عام ( ،م)١٩٥٦في عام ( الوطني جريدة المجاهد

المسـاء  و الخبـر، و الشـروق، و النهـار،  حف الجزائرية الحالية:أهم الصومن اسم الشعب، 
 آخر ساعة... وغيرها.والجزائرية، 

 بدأت اإلذاعة الجزائرية بث برامجهـا فـي ديسـمبر عـام      :الجزائرية اإلذاعة نشأة وتطور
ـ  استطاعت الثورة الحصول على بعد ان م)١٩٥٦( نع، أجهزة اتصاالت متطورة أمريكية الص



 

  
 

أو "صـوت جبهـة    ،كافحـة" نا إذاعة الجزائـر الم هذه اإلذاعة تبدأ برامجها بعبارة "ه كانتو
خاطبكم من قلب الجزائر"التحرير ي ،بث بالعربية والفرنسية واألمازيغية، وتبـث اليـوم   وكان ي

)٥٠٠( غات العربية والفرنسية واإلنجليزية واألسبانية. وتضمن اإلذاعة البـث  ا باللُساعة يومي
، وثالث قنـوات  وتسعة عشر محطة جهوية ، قناة دوليةوذاعي بثالث قنوات وطنية عامة، اإل

أثنـاء   م)١٩٥٦عـام ( ديسمبر  ٢٤ظهرت التلفزة الجزائرية ألول مرة في موضوعاتية. وقد 
قيمت مصلحة بث محدودة اإلرسال لإلذاعة والتليفزيـون الفرنسـي   ُأ حيثُ ،الفترة االستعمارية

انطلقت أول قناة تليفزيونيـة جزائريـة مـن طـرف      م)١٩٦٣("الجزائر العاصمة"، وفي عام 
تم إعطـاء اإلذن بفـتح قنـوات خاصـة      م)٢٠١٤(المؤسسة العمومية  للتليفزيون، وفي عام 

(مملـوك الدولـة)،    التليفزيون الجزائـري  بموجب القانون. ومن قنوات التليفزيون الجزائري:
، TVA3و قناة القرآن الكـريم، و، ونيو ميديا نيوزقناة النهار، وقناة الشروق، وكنال ألجيري، و

 تفاقية خاصة مع الجزائر.وقد أتمت قناة سي+ ا
 ٨٩٧(كان للجزائـر   م)٢٠٠٨(في عام  :الجزائرية اإلنترنت نشأة وتطور( ضـيف و م)٤.١( 

كان٢٠١٧(في وستخدم، مليون م (م ناك ه)مثـل   ١٨.٥٨.٠٠٠ستخدم إنترنت، وهو مـا يم (
 %) من السكان.٤٥.٢(

    :السعودية

 السعودية الصحافة نشأة وتطور: الوسيلة اإلعالمية األولـى التـي   السعودية في الصحافة تُعد 
جريـدة صـوت الحجـاز بمكـة      تت بالظهور حينما صدروقد بدأ، جتمع السعوديعرفها الم
ـ ١٣٧٨عام ( واستمرت حتى ظهر عهد دمج الصحافة ـ)،ه١٣٥٠عام (المكرمة  وقـد   .ـ)ه

ثالث، وهي:  مراحلبوالذى مر  والسعودي، ،والهاشمي ثماني،الع: الصحافة في العهد تتطور
ـ ١٣٧٨( حفدمج الص -والثانية)، ـه١٣٧٨ـ: ه١٣٤٧(من  فرادافة األصح -األولى ـ: ه
كما أن البداية الحقيقة للصحافة مع  ن،ستمرة إلى األهلية ومحف األالص -والثالثة )،ـه١٣٨٣

 .ار جريدة "أم القرى"صدإ
 ت اإلبدأ :اإلذاعة والتليفزيون في السعودية نشأة وتطورباشـر  ذاعة في السعودية في البث الم

ستمر والمـ)، ومـن المحطـات   ه١٣٦٨عام ( ء يوم عرفةنتظم في الساعة السابعة من مساالم
ذاعة القران وإسالم، وإذاعة نداء اإلالبرنامج الثاني، والبرنامج العام،  :نتواجدة األذاعية الماإل

وكانـت   الفرنسي.و نجليزيا اإلوروبي بقسميهوالبرنامج األ البرامج الموجهة العشرة،والكريم، 



  
 

 
 

فيصل بـن عبـد   "عه الملك ذاالبيان الذي أ فيوردت  السعوديون شارة لمشروع التليفزيأول إ
 أوقد بد ،خذ بهذه الوسيلة الهادفة على الترفيه البريءأعتزم األ حيثُ ـ)،ه١٣٨٢(عام  "العزيز

 .)م١٩٧٦( نذيوني الملون بصورة دائمة في السعودية مزفليالبث الت
 القعـدة عـام    ذي من )٨(مر ملكي بتاريخ ر أصد :في السعودية وكاالت األنباء نشأة وتطور

توزيع األخبـار  ا لجمع ومركزي أن تكون جهازانشائها من إ وكان الهدف األساسي ،)م١٩٧٠(
والحقائق الصحيحة، وتقوم وكالـة   وتنشر المعلومات ،العالمية داخل المملكة وارجهاالمحلية و

 ذاعة والتلفزيون.يق مع اإلعالمي بالتنسبأداء دورها اإلنباء السعودية أ

 م١٩٦٢(لعام  )٥٧(رقم  الملكيسست بموجب المرسوم تأ السـعودية:  عالموزارة الثقافة واإل (
 هـي إلى وزارة اإلعالم، والنشر نص على تحويل المديرية العامة لإلذاعة والصحافة والذى و

نباء ل من اإلذاعة والتلفزيون ووكالة األلكُ ،تابعةالملة عن: التخطيط، واإلدارة، والتنفيذ، ومسئو
 السعودية.

 بـالظهور فـي    الشبكي في السعوديةمفهوم التواصل  بدأ :اإلنترنت في السعودية نشأة وتطور
م)١٩٨٥(بالتحديد في عام القرن الماضي و نتصف الثمانينات فيمالحـين بـدأت   نذ ذلك ، وم

 نشـاة ول مارتبـاط أ تـم   م)١٩٩٤(فى عـام  و نترنت بالظهور مع مرور الوقت،خدمات اإل
"فـي عـام   والعالميـة،   "االمنـرمن "في السعودية بشبكة  " ستشفى الملك فيصل التخصصيم
وفـي عـام    ،العلوم والتقنيـة بالشـبكة العالميـة   بارتبطت مدينة الملك عبد العزيز  م)١٩٩٥(
يقضـى   مجلس الوزراء ستخدمين بعد صدور قرارنترنت لعموم المم) بداية ظهور اإل١٩٩٧(

عدد كبير من الجهـات   بإشرافوذلك  ،نحاء المملكةفي جميع أ نترنتبالسماح بنشر خدمات اإل
عالن عن الترخيص بعدد ستخدمين مع اإلا للمنترنت فعليم) بدء اإل١٩٩٨وفي عام ( الحكومية،

٧٠(كثـر مـن   ، وبعد تأهيـل أ نترنتستخدمين بخدمات االتصال باإلمن الشركات لتزويد الم (
نترنـت  دء بتقديم خدمات اإلم) تم الب٢٠٠١وفي عام ( االتصال للمواطنين، لتقديم خدمة شركة
 تصاالت السعودية بعد حصولها على الموافقات الالزمـة ) بواسطة شركة االADSLـ (عبر ال

 )٨(موقع الفيسبوك فـي السـعودية    خدميستبلغ عدد مم) ٢٠١٤وفي عام ( من كافة الجهات،
ثـر مـن   كأشاهدة على موقع اليوتيوب بشكل يومي ومليون م )٩٥(كثر من وأ ماليين مستخدم

)٥ (كثر من ستخدم لتويتر، وأماليين م)١٥٠( تغريده شهريمعـدل نمـو ثـانوي تجـاوز     ا ب
 ستوى العالم.على على م)، وهى النسبة األ%٤٥(

 



 

  
 

   :السودان

م)، ثم التليفزيون ١٩٤٠(ذاعة السودانية عام ، ثم إنشاء اإلفي انتشار الصحفالسوداني عالم بدأ اإل
ء مركز السـوداني للخـدمات   نشام) وإ٢٠٠٥(عالم السودانية عام وزارة اإلم)، ثم تكونت ١٩٦٢(عام 

  الصحفية.
 وهي الوكالة الرسـمية  لنقـل    ،نباءتوجد وكالة السودان أل :السودانية الصحافة نشأة وتطور

حف اليومية بواسطة المجلـس القـومي   صدر في السودان عدد كبير من الصوي ،خباراألونشر 
لُغـة  نترنـت ويصـدر بعضـها بال   حف مواقع على اإلتلك الص ولدى ،للصحافة والمطبوعات

 تخصص في مجال الرياضة أو الصحف الثقافية وغيرها.وبعضها م ،نجليزيةاإل

 ليفزيون القـومي  الهيئة العامة للتأو انطلق تليفزيون السودان  :السودانية اإلذاعة نشأة وتطور
، م درمـان م) مـن مدينـة أُ  ١٩٦٣(عالم واالتصاالت السودانية بثه في عام التابع لوزارة اإل

قمار الصناعية فظهرت قنوات فضـائية  ويصل إرساله إلى جميع اتحاد السودان والعالم عبر األ
: مثـل  ،وظهرت عدد من الفضائيات الوالئية ،وشبكة الشروق ،زرق: قناه النيل األمثل ،خاصة

 :مثـل  ،مع وجود بعض الفضائيات الخاصـة  ،وقناة نهر النيل ،وقناه كسال ،حمرقناة البحر األ
بان الحرب العالميـة  م) إ١٩٤٠( عام ي، وقوون الرياضية، وتم إنشاء اإلذاعة السودانية فطيبة

الثانية من المال الملفاء ضد دول المحورخصص للدعاية الحربية للح،  كبـرات  وقد وزعـت م
ر عدد من المواطنين من االستماع إلـى  كببيرة بالمدينة لتمكين ألساحات الكالصوت في بعض ا

، ذاعة الكـوثر ، وإم درمان، وهناك عديد من المحطات اإلذاعية الرسمية، منها: أن الكريمالقرآ
، إلـى جانـب   ذاعة الطبيـة : اإلمثل ،تخصصةذاعات الم، وعدد من اإلن الكريموإذاعة القرآ
باشر بدون ذاعة البث الما بدأت اإلوتقني، ذاعة والية الجزيرة: إلمث ،قليمية بالوالياتاإلذاعة اإل

 م).١٩٤٩(عام  تسجيل حتى

 عرف السودان خدمة اإل :السودانية اإلنترنت نشأة وتطورحيـثُ  م)،١٩٩٨(نذ عـام  نترنت م 
خدمات الجيـل   ت شركات الهواتف الجوالة خدمة اإلنترنت عبر تقنيات الجيل المتوسط إلىقدم

مما ساعد على انتشار اإلنترنت تم توفير سـعات أكبـر وسـرعات أعلـى لخـدمات       ؛الثالث
رتبطـان  وذلك بإنشاء خطـي كابـل م   ،قمار الصناعيةمن األ نترنت باستخدام الكابالت بدالًاإل

  .بالكابالت البحرية العالمية
  



  
 

 
 

    :الصومال

  مـع  صوماليون يديرها مطبوعة صحيفة أول تاريخ يرجع :الصومالية الصحافة وتطورنشأة 
 صـحيفة  أول صدرت وقد ،الماضي القرن من األربعينيات في الوطني التحرير حركة تصاعد

 تحمـل ) تالروتيور( صحيفة بإصدار جيبوتي ميناء عمال قام حيثُ ،جيبوتي مدينة في صومالية
 التشـريعات  ومعارضـة  العمال توعية فيهاما  هذه الصحيفة دورا وأدت "،العمال صوت" اسم

 .الصدور عن الصحيفة أوقفت الفرنسي  االحتالل سلطات أن إال الجائرة، االستعمارية العمالية
 تحـت  كانـت  التي، والشمالية األقاليم في سياسية أحزاب تشكيل ومع ،نهاية األربعينيات وفي

 لصـاحبها  ،"الصـومال  صحيفة" ولهاأ كان حفص عدة صدرت البريطاني االستعمار سيطرة
 ،الشـمال  فـي  مطـابع  توفر لعدم عدن في طبعتُ الصحيفة هذه وكانت "،أوردوح جامع محمد"

 لغـة بالُ سـبوعية أ صحيفة اإلنجليز أصدر م)١٩٤٣( عام وفي ،)م١٩٤٨( عام في ذلك وكان
 السـلطات  توجيـه  مـن  وبـالرغم  ،"الصومال األخبار حاملة" اسم حملت والعربية اإلنجليزية

 .االسـتعمار  مساوئ تصور عديدة إلسهامات تحمل كانت أنها إال الجريدة لسياسة االستعمارية
 أخبـار " إلى اسمها وتحول ،الصحيفة ومادة إخراج في تطور حدث ،)م١٩٥٨( عام بداية ومع

 الشـمال  إقليمي وتوحيد االستقالل بعد "الصومال أخبار" إلى اسمها تحول ثم "،الصومالية البالد
 تصـدر  كانـت  ،الـبالد  علـى  سيطري اإليطالي االستعمار كان حيثُ الجنوب وفى والجنوب،

 فـي  أيضا وصدرت ،واإليطالية العربية غةباللُ" صوماليا كوريرديال" باسم عرفتُ يومية صحيفة
 الصـحف  عـدد  تضاعف م)١٩٦٠( عام وبعد ".جوزنال صومالي" باسم عرفتُ جريدة الشمال

 سـتقلة م صـحيفة " الصومال صوت" جريدة وأصبحت .مقدشو العاصمة في تصدر كانت التي
 باللغـة  تصـدر  التـي  الرسمية الجريدة عرض في صحيفة كانت أن بعد العربية باللغة تصدر

 كانت كما ،اإلنجليزية باللغة أسبوعية صحيفة تصدر كانت كما" صوماليا ديال كورير" اإليطالية
 غـة باللُ" المعرفـة " باسـم  وأخرى اإليطالية غةباللُ "التربيون هورتيرانت" باسم صحيفة تصدر

 تصـدر  أخـرى  صحف هناك وكانت اإلنجليزية، غةباللُ تصدر كانت التي "دالكا"و ،الصومالية
 حـال  لسـان  لتكون "الوحدة" جريدة" وصدرت ،"الشعب اتحاد"و ،"الكفاح" :منها ،العربية غةباللُ

 الحقيقـة " جريـدة  صـدرت  ثم ،العربية باللغة تصدر وكانت الصومالي، الشباب وحدة حزب
الثـورة  تفجـرت  عندما أكتوبر) ٢١( وفى واإلمبريالية، لالستعمار  معادية وكانت ،"ستقلةالم 

 على القضاء مع األبد إلى وانتهت البالد في تصدر كانت التي الصحف جميع ألغت االشتراكية



 

  
 

 العربيـة  غـات باللُ صـحف  ثالثـة  ظهرت أكتوبر) ٢١(فجر ومع الجديد، االستعماري النظام
 ثـم  ،واإلنجليزية واإليطالية بالعربية" أكتوبر نجمة" هي الصحف وتلك واإلنجليزية، واإليطالية

 ÷م١٩٧٣( عـام  ينـاير ) ٢١( وفى ،)م١٩٧١( عام اإلنجليزية باللغة" الفجر" صحيفة ظهرت
 العهـد " مجلـة  وصدرت ،األخرى الصحف محل لتحل الصومالية باللغة صحيفة أول ظهرت
 فـي  أكتوبر نجمة وعاودت والصومالية، اإليطالية واإلنجليزية العربية غاتباللُ لتصدر" الجديد

" المسـتقلة  الطليعـة " صحيفة وتصدر العربية، غةباللُ يومية صحيفة لتكون أخرى مرة الصدور
 .األحيان بعض في واإلنجليزية اإليطالية العربية باللغة أسبوع لكُ مرة

 اإلذاعيـة  المحطـات  مـن  عديـد  األخيـر  العقـد  في نمت :السودانية اإلذاعة نشأة وتطور 
 جميـع  فـي  ولكن فحسب، العاصمة في للجمهور طريقها تجد لم والتي ،الخاصة والتليفزيونية

اإلعالمي المجال على وتسيطر. بالصومال الكبرى والبلدات دنالم كبـرى  شركات أربع احالي 
 التـي  ،"اإلعالميـة  شـبيال  شبكة"و ،)"Hornafrik" (عالميةاإل فريكأ هون شبكة" رأسها على

 .م)٢٠٠٤( عام نشئتُأ التي" جاروي راديو"و ،"جالكاكيو راديو"و ،م)٢٠٠٢( عام أنشئت

 لم تقتصر الطفرة على المجال اإلعالمي فحسب بل امتـدت   :السودانية اإلنترنت نشأة وتطور
خالل الخمسـة   اإلنترنتأيضا لمجال االتصاالت السلكية والالسلكية حيث زاد عدد مستخدمي 

حققة أعلى نسـبة نمـو فـي    م )%٤٤,٩(بنسبة قدرها م) ٢٠٠٧: ٢٠٠٢ن عامي (أعوام ما بي
كما أصـبح مـن    ت،مزودا لخدمة اإلنترن )٢٢(ا ويوجد بالصومال حالي ق.فريقيا على اإلطالأ

والتي  ،في المناطق المتطرفة خاصةً القمر الصناعيالمتاح اآلن االتصال باإلنترنت عن طريق 
  تغطية السلكية. أو هاتفية اتصالخطوط ال تتوافر بها 

    :موريتانيا

 تأسست الصحافة المكتوبة فـي موريتانيـا فـى منصـف      :الموريتانية الصحافة نشأة وتطور
 م)١٩٧٥(وفى عـام   ،م) أي قبل االستقالل١٩٤٦(عام تحديدا  األربعينات من القرن الماضي

 عـام سست في الستينيات، وفـى  أت األخبار التيتأسست جريدة الشعب لمواصلة جهود جريدة 
حف جديدة كموريتانيا الغد التى ساهمت فى تشكيل الراى العام، وفى عام ظهرت ص م)١٩٨٨(
 .جريدة ومجلة )١٨٧(تم ترخيص  م)١٩٩٤(
 م)١٩٦١( البث اإلذاعي في موريتانيا عام بدأ :موريتانيا في والتلفزيون ذاعةاإل وتطور نشأة، 

موريتاتيـد  "ذاعـة  وهى إ ،رةذاعة موريتانية حول إأنطلق البث الرسمي أل م)٢٠١٢(عام  وفي



  
 

 
 

خباريـة  م) اطلقت وكالة صحراء ميديا لإلنتاج اإلعالمي أول إذاعة إ٢٠١٠(، وفى عام "اف ام
الذاعات الموريتانية اطلقت وزارة االتصال الموريتانية بث ا م)٢٠١١(فى موريتانيا، وفى عام 

 عـام بدا بث التلفزيون الموريتـانى فـي   دف تقريبها من السكان. كما بهنترنت على شبكة اإل
، والتـى  وتعتبر التلفزة الموريتانية هى القناة الوطنية التابعة للحكومة الموريتانيـة  ،م)١٩٨٢(

، يبـث  م)١٩٨٢( يا فى سبتمبر عاما رسمموتم اطالقه ،ولى والقناة الثانيةتبث بقناتيها القناة األ
ت بـدأ  ،غات المحليةعن البث باللُ غة العربية ثم الفرنسية فضالًالموريتانى برامجه باللُالتلفزيون 

ـ  م)١٩٩٢( عـام كتـوبر  ها على القمر الصناعى عربسات فى أالتلفزة تبث برامج دة اربـع  لم
 م)،١٩٩٧(نـذ يوليـو   سـاعات م  )١٠(لى ، ثم ارتفعت ساعات البث اليومى إساعات ونصف

ظلت القنـاة هـى التلفزيـون    و، م)٢٠٠٥( عامخر مدار الساعة فى أوا لت الى البث علىوانتق
الوحيد الذى يبث من داخل البالد الم٠)٢٠١١( عام ا حتىرخص له رسمي 

 بفضل دخول  م)١٩٦٧( عامنترنت في موريتانيا دخل اإل :موريتانيا في اإلنترنت وتطور نشأة
اطلقـت موريتانيـا النطـاق    م) ١٩٩٦(، وفى عام اتصال تتنافس في اكتساب العمالء شركات

تـوب  "كانـت الشـركة    م)١٩٩٧(وحتـى عـام    ،Mr""الخاص بها على الشبكة العنكبوتية 
 لكترونـي إول موقع م) ظهر أ١٩٩٨(، وفى عام تتوفر على اإلنترنت الوحيدة التي "تكنولوجي
  موريتانيا بشبكة اإلنترنت. منطقة في )١٢(عالن عن ربط ) تم اإل٢٠٠١(، وفى عام موريتاني

    :الكويت

 حين م)١٩٢٨( عام منذ الصحفية بالحركة الكويت اهتمام بدأ :الكويتية الصحافة نشأة وتطور 
 في حكومية مطبعة أول المعارف دائرة تإنشا م)١٩٤٧( عام في مثُ"، الكويت مجلة" اصدار تم

 الكويت" وجريدة ،الكويت في لألخبار الرسمية الوكالة هي الكويتية األنباء وكالةت، وتُعد الكوي
 تأخذ ال والتي الرسمية والمراسيم القوانين جميع ينشر وفيها للدولة الرسمية الجريدة هي "اليوم

 اليومية الصحف من عديد الكويت في تصدر كما. بها النشر بعد إال القانونية الصفة
 على مواقع والمجالت الصحف تلك ولدى والثقافية، األدبية المجالت وكذلك واألسبوعية

 .اإلنجليزية باللغة صحفًا يصدر وبعضها العربية، باللغة اإلنترنت

 الكويتية اإلذاعة نشأة وتطور: رسمية، تلفزيونية محطة تؤسس خليجية دولة أول الكويت تُعد 
 الحي من وذلك م)،١٩٦١( عام نوفمبر )١٥( في الرسمي بثه يالكويت تلفزيون بدأ حيثُ

 وكل واإلدارة واألخبار للبرامج وبث إخراج عن عبارة وكان الكويت، مدينة من الشرقي



 

  
 

 وكان ،يوميا ساعات أربع لمدة واألسود األبيض باللونين البرامج بث وكان التلفاز، قطاعات
. صيفًا الرطوبة تشتد التي األوقات في بوضوح الخليج أقطار بقية في يلتقط التلفزيون بث

 تلفزيون اسم تحت دبي في تلفزيوني إرسال محطة إنشاء م)١٩٦٩( عام في الكويت وقامت
 مايو )١٢( يوم مساء من السابعة في الكويت إلذاعة رسمي بث أول كانو .دبي من الكويت

 أغنية وأول ،نايف قصر في العام األمن غرف إحدى من االنطالق بداية وكانتم)، ١٩٥١(
 عام من يونيو شهر في لألخبار بث أول وكان ،الكويتي محمود للفنان هي الجمهور سمعها

 القرن من اتيالثمانين في تطورها ذروة فبلغت الكويتية اإلذاعة تطور استمر ،م)١٩٦٠(
 .اإلعالم جمعم إلى االنتقال تم حيثُ العشرين،

 جامعـة  فـي  م)١٩٩٠( عام في الكويت في اإلنترنت ظهر :الكويت اإلنترنت في نشأة وتطور 
 طريـق  عن السرعة عالية اإلنترنت خدمات ظهرت وقد ."إم بي آي" شركة طريق عن الكويت

 حاليـا، . م)١٩٩٨( عـام  في "ADSL" أو متماثل غير رقمي اشتراك خط بتقنية الهاتف خط
 الضوئية، واأللياف  "ADSL"الـ طريق عن سلكيا )٤( اإلنترنت، لخدمة مزودي تسعة يوجد

 س.الـوايماك طريق وعن ثالث، والـجيل رابع الـجيل طريق عن السلكيا )٥(و

    :المغرب

 دولة المغرب من نقص في حرية اإلعـالم وتطـوره،   تُعاني  :المغربية الصحافة نشأة وتطور
مام تطور ا أقمع حرية التعبير ووقفت حاجز لىفإن سيطرة الملك والسلطة السياسية عليه أدت إ

صدر  حيثُ م)١٩١٤(عرفت المغرب العربي الصحافة عام فالوسائل ومواكبة العالم الخارجي، 
صدر في الجريدة الرسمية قـوانين متعلقـة بقـانون     م)٢٠٠٣عام (وفي  ،أول ميثاق للصحافة

الصحافة والنشر اإلعالمي في العالم والصحافة المغربية تبعا للدستور الـذي يتضـمن حريـة    
وضع حرية الصحافة في المغـرب   ٢٠١٤ظهر في مؤشر الصحافة عام وقد  الرأي والتعبير.

 حيث تم إدراج المغرب في خانة "وضعية صعبة" من حيث احترام حرية الرأي والتعبير.
 كما تـم تأسـيس   م)١٩٢٨(ظهرت اإلذاعة في المغرب عام  :المغربية اإلذاعة نشأة وتطور ،

الفعليـة   ظهير ملكي جعل السلطةب م)٢٠٠٢( عام يا لالتصال السمعي والبصري فيالهيئة العلُ
، من أعضـائها  يد الملك الذى عين رئيس الهيئة وأربعة أعضاء من أصل تسعالهيئة في  على

ا لقنوات إذاعية وتليفزيونية، ولم تحظ الهيئة ا جديدعشر ترخيص وقامت تلك الهيئة بمنح أحدى



  
 

 
 

ي بقوة دستورية إال بعد تسع سنوات من تأسيسها وذلك ضمن حزمة اإلصالحات الدستورية الت
  .م)٢٠١١(أمالها الملك عام 

   :اليمن

 صـحيفة   أولصنعاء  في م)١٨٧٢(عام  فيصدر العثمانيون أ :اليمنية الصحافة نشأة وتطور
صـفحات.   أربع فيباللغة التركية  العثماني الوالي وأصدرهامطبوعة ظهرت على شكل (يمن) 

سبتمبر صدرت صحيفة الثورة معبرة عـن الوضـع    )٢٦(بعد قيام ثورة  م)١٩٦٢(وفى عام 
 ،مثلـة ألحـزاب  م )٣٠(و ،منها حكومية )٩(اليمن  فيصحيفة  )٨٩(توجد والجديد،  الثوري

بعـض التقـارير    وأظهرت. اإلعالموتخضع المنشورات فيها لوزارة  ،ستقلةصحيفة م )٥٠(و
بالرغم  اإلرهاب،حرب على وال ،عن حجب الحكومة لمواقع سياسية ودينية للحفاظ على الوحدة

عـدن عـام    فـي صحيفة  أولصدرت وقد الحكومة اليمنية عن مراقبتها لإلنترنت.  إنكارمن 
 إغـالق دولة الـيمن تـم    في األيامصحيفة و األسبوعي".جريدة عدن " سمىتحت م م)١٩٠٠(

ـ ، وا ألسباب سياسيةا من قبل الحكومة غالبمحجوبة محلي وتُعد ،موقعها نجليزيـة  حف اإلالص
 ).(الصحوة اإلسالميةالصحف و ويمن تايمز"، بوست، يمن"
 مريكياألتلقى جيش اليمن هدية من الجيش  م)١٩٦٤(عام  في :اليمنيـة  اإلذاعة نشأة وتطور، 

وكانت هذه بدايـة الـيمن مـع     ،بعد ذلك لمحطة إذاعية السلكية وتحولتسلكية وهى محطة ال
مـن خاللهـا    أعلن حيثُ ،سبتمبر )٢٦(ثورة  فيكان لإلذاعة دور كبير و ،صنعاء في اإلذاعة

تقـديم  هـدف  ب(عدن)  إذاعةالقوات البريطانية  أنشأت )١٩٥٤(قيام جمهورية اليمن، وفى عام 
الموربطت اإلذاعة بمكتب العالقات العامة وبهيئـة اإلذاعـة    أطولدة بررات لبقاء االستعمار م

خالل فتـرة االحـتالل   ) ١٩٦٤(عام  اليمن في التليفزيونيالبث ة بداي كان. وBBC البريطانية
افتتحـت   )١٩٧٥( عـام  وفـى  ،اساعات يومي) ٨(متد ي إرسالهاوكان  ،(عدن) في البريطاني

قيام الجمهورية اليمنيـة   عدوب ،جميع مناطق الجمهورية يغطصنعاء وتوسع بثها لي فيمحطة 
و(سـبأ)  ، (يمانيـة)  أطلقـت و ،ومحطة عدن القناة الثانيـة  ،األولىميت محطة صنعاء القناة س

 ).اليمنية (سبأ األنباءوكالة  )، كما تمتلكم٢٠٠٨عام ( فيكقناتين فضائيتين وبدأ بثهما 

 مـن خـالل    م)١٩٩٦(عام  فينترنت في اليمن استخدام اإل أبد :اليمنية اإلنترنت نشأة وتطور
 عـام  اليمن حتى فيلخدمة االتصاالت  الرسميحتكر نترنت المحلى (تيليمن) الممزود خدمة اإل

  م).٢٠٠١(



 

  
 

    :تونس

ـ جمل عن أغلب وسائل إعالم الدول المتخلفة ديختلف في المياإلعالم في تونس لم  اموقراطي، 
وقبل الثورة بصفة عامة، فقد كانت تتبنى وجهات نظر الحكومة وتتجنب عادة الخوض في المواضـيع  
السياسية واالقتصادية. يتعرض وضع اإلعالم التونسي إلى انتقادات شديدة من بعض الجمعيات المحلية 

 .ليةنقابة الصحفيين التونسيين، مراسلون بال حدود، منظمة العفو الدو والدولية من بينها
 يوجـد   ؛ حيـثُ صحيفة ومجلة )٢٦٧(يا في تونس يوجد حالً :التونسية الصحافة نشأة وتطور

ألحزاب السياسية المرخص لها ربعة بالفرنسية، كذلك تصدر ا، وأخمس صحف يومية بالعربية
الصـحافة  أمـا   حف والمجـالت األخـرى.  عديد من الصصحفًا بصفة دورية، ويوجد أيضا 

ختلـف  مفـي   اإلنترنـت  بنسبة تدفق وتطور قارنةًا متواضعم فمحتواها تونسفي  اإللكترونية
ترونية إخبارية، فيمـا  حف والمجالت مواقع إلكتملك عدد من الص ، حيثُالبالد إال أنه في تقدم

اإلعالم اإللكتروني  باقي ايقتصر أساسأغلبهـا   االقتصـاد  أو الرياضة ختصة فيعلى مواقع م
 .بالفرنسية

  :يونيـو عـام    فـي تـونس إلـى    إذاعـة  يرجع إنشـاء أول نشأة وتطور اإلذاعة في تونس
يحتـوي المشـهد   و ،الخاصتين وراديو بنزرت ،راديو صفاقس تاريخ إطالقوهو  م)،١٩٤٣(

إذاعـة  , ،إذاعة قفصة، وهما: حكومية )٩(منها  ،إذاعة )١٤(ا على ماال يقل على اإلذاعي حالي
وإذاعـة   ،إذاعة الشباب، وإذاعة تونس القناة الدوليةو ،إذاعة تطاوين, ،إذاعة صفاقس, ،الكاف

وإذاعـة الزيتونـة أف    ،جوهرة أف أم، وموزاييك أف أم ، وهي:خاصة )٥(، وتونس الثّقافية
تونسية إلـى   تليفزيونهيرجع إنشاء أول قناة وغيرهما. و وإكسبراس أف أم، وشمس أف أم ،أم

 م)١٩٨٣(يونيـو   )١٢(فـي  و، القنـاة الوطنيـة   تـاريخ إطـالق بـث    وهو ،م)١٩٦٥عام (
ـ  ) ٢١(قناة  أطلقت م)١٩٩٤(نوفمبر ) ٧(في و ،كقناة ثانية ٢إ.ت.ت  أطلقت ا الموجهـة أساس
تـم إسـناد    )٢٠٠٤ ( فبرايـر ) ١٣ ( وفيم)، ٢٠٠٣عام (تم فتح القطاع للخواص ، وللشباب

 )٣٢(فتح بقدم رجال اعمال تونسيون مطالب  يناير )١٤(بعد ثورة و .لقناة حنبعل رخصة للبث
 CACTUS التابعة لشركة TV وهي: التونسية تلفزا، )٦(بل منها إلى حد اآلن تلفزة جديدة قُ

PROD،  خمسة TV اوليسTV  ،التلفزة التونسية العالميةTWT  ،الحوار التونسـي وTV  ،
  . TVولدنڨ

  



  
 

 
 

    :جزر القمر

 عـام  ول صـحيفة فـي جـزر القمـر فـي      أتأسست  :في جزر القمر الصحافة نشأة وتطور
ر هي الدولة الوحيدة مـن  االونيسكو" بأن جزر القمنظمة "ن كشفت دراسة لمأ، بعد م)١٩٨٥(

نـذ ذلـك   لكترونيـة م إعالم مطبوعة وإمجلس االمن التي ال تملك وسائل  عضاء فيالدول األ
عظـم  م تستخدملكترونية، كما إعالم مكتوبة ومرئية ومسموعة وإتم تطوير عدة وسائل الوقت، 

زر القمـر  تملك جو غة الثانية.العربية تعتبر اللُغة ن اللُأفي حين غة الفرنسية عالم اللُوسائل اإل
عدة صسبوعية شبه رسمية تأسست عام أ صحيفة وهي، صحيفة "الوطوان" :منها ،ستقلةحف م

تأسست في نفـس  والتي  ،"كومور دي غازيت الحف األسبوعية صحيفة "ومن الص م)،١٩٨٥(
 سـبوعية األ "االرخبيل" صحيفة وبدأت م)،٢٠٠٥(كاشكازي" تأسست فى عام ، وصحيفة "العام
م). ١٩٨٨(عام  في بالصدور ستقلةالملو"و ،"القمر جزر صباح"حف اليومية صحيفة ومن الص 

 ."قنال لو"وصحيفة  "كومور دي ماتان
 عـالم المرئيـة  الئحـة وسـائل اإل   :والمسموع في جزر القمر المرئي اإلعالم نشأة وتطور 

ومحطـات البـث    بكة الوطنية التي تديرها الحكومـة والمسموعة في جزر القمر تتألف من الش
نشـاء خدمـة التلفزيـون    موال الالزمـة إل االقليمية والمحطات الخاصة وقد وفرت فرنسا األ

جاورة فـي  ذاعي من جزيرة "مايوت" الفرنسية الممكن تلقي البث التلفزيوني واإلي، كما الوطني
بحسب تقدير صادر عن االونيسـكو   ونهاز تلفزيج فيوجد نحو ألر، وزر القمنحاء جأبعض 

هم في جزر القمـر. حتـى العـام    عالمية األالوسيلة اإلذاعة هي اإلوتُعد  م).١٩٩٧( عام في
وروني" قوياً بما يكفي لكـي  ذاعة "راديو كومور" الرسمية من جزيرة "مإن بث ، لم يكُ)١٩٨٤(

، وافقت م)١٩٨٤(عام في وخريين التابعتين لالتحاد. لى الجزيرتين األإشارات واضحة إيرسل 
قوي بما فيه الكفاية لكي يصل البـث الـى    FMفرنسا على تقديم التمويل لشراء جهاز ارسال 

بـث  السواحلية والفرنسية، ويغتين ، باللFMُالجزر الثالث. "راديو كومور" يبث على محطة الـ
على موجة  ادوليSW ذاعة "راديو تروبيك" فتديرها إما أ ية والفرنسية.ة السواحلية والعربباللغ
القمر جزر تملككما  ،عارضةالم ا اعددراديـو "و ،"كـاز  راديو: "الخاصة ذاعاتاإل من إضافي 

   ."اوليزي" راديوو ،"كارتاال" راديوو ،"تروبيك



 

  
 

 الفقر نسبة بسبب :في جزر القمر اإللكتروني اإلعالم نشأة وتطور اسـتخدام  نفـإ  رتفعـة، الم 
 موفر هو، و"تيليكوم "كومورونترنت، لإل ستخدمم لفأ )٢٠( نحو يوجد حيثُ، محدود نترنتاإل

 .استخدامه تمنع وال نترنتاإل على رقابة أية تجري ال نترنت، كما أن الحكومةاإل خدمة

   :موروني" في موجودة" القمر جزر نباءأ وكالة" نباءاأل وكالة وكاالت االنباء."    
 للصـحافة  القمر جزر منظمة هي ساسيةاأل المحترفة عالميةاإل المؤسسة االعالمية: المؤسسات 

 والـدفاع  االرخبيل، على عالماإل وتطوير تعزيز جلأ من م)٢٠٠٤( عام انشئت وقد ،المكتوبة
 لحقـوق  القمـر  جـزر  مؤسسة وأنشئت ،المعلومات على الحصول وحق ،الصحافة حرية عن

  .طفالاأل حقوق عن الدفاع لتعزيز االنسان

    :جيبوتي

نذ ذلك الوقت حتى عام وكانت م م)،١٩٤٠(سست إذاعة وتلفزيون جمهورية جيبوتي في عام ُأ
والعربيـة،   ،والعفريـة  ،الصومالية :محطة راديو تبث بذبذبات محلية في العاصمة باللغات م)١٩٦٧(

ثقافتـه وتفـوق   ا لبث سموم االستعمار، وتحقيق هيمنة ، وكانت وكرلى لغة المستعمر الفرنسيإ إضافةً
أسسـت   م)١٩٦٧(وفـي عـام    ،جاد جيل فرنسي أكثر من الفرنسيينإلى إي أدىمما  ؛الرجل األبيض

صبح اإلذاعة والتلفزيون في مقرهما الحـالي، تحمـالن هـذا    السلطات الفرنسية قناة تلفزيونية محلية لتُ
 ،ترفيهيـة  :عظمهـا بـرامج  الفترة قدمت اإلذاعة عشرات البرامج ماالسم حتى يومنا هذا، وخالل تلك 

ورياضية، إلى جانب اإلعالنات بالطبع، وكانـت اللغتـان    ،وتاريخية ،وتحليلية ،وإخبارية ،واجتماعية
غة الصـومالية  ا ما تكون البرامج االجتماعية والشبابية باللُالعربية والفرنسية لغتين رسميتين فيها، وغالب

جتمع وتعزيز قيمه، فـإن اإلذاعـة   وإذا كان اإلعالم وسيلة لتوعية الم، غة العربيةا باللُية، وأحيانًوالعفر
والتلفزيون الوحيدين في الجمهورية لم يواكبا التطور اإلعالمي الذي مر به العالم خالل العقود األربعة 

الماضية، وإنّما كانا يسجالن تراجعخيفا من حيثُا م االسـتقاللية عـن    ألداء، ومن حيـثُ حتوى واالم
جتمع، وفرغـا مـن المضـمون    السلطة التنفيذية كذلك، وباتتا في العقد األخير وسيلة إلهاء وتخدير للم

اإلعالمي، إلى آلة للمديح والثناء لشخص الحاكم، حتى أصبح الم  شـاهدة  شاهد الجيبوتي يلجـأ إلـى م
هذا البلد، وذلك بعد أن اتخـذت الحكومـة الجيبوتيـة    وسائل اإلعالم الصومالية رغم غياب الدولة في 

 تابع للمشهد الجيبوتي أن يلحظ صورتين لإلعالم الوطني من حيثُمكن للمعليه يه، وفواسياسة تكميم األ
د، وتتمثل في:مارسة وحجب الحقيقة عن المشاهالم  



  
 

 
 

  أوضـح والكلمـات   إقصاء العلماء المؤثرين من وسائل اإلعالم، في هذا الملف تكون الصورة
أعمق، ذلك أن المزاج السياسي الذي أشرنا إليه والتصرفات الصبيانية، لم يقفا عند حدود حظر 
الفن، ولكن ذهبا إلى ما هو أبعد، بحيث لم يسلم منـه العلمـاء ورمـوز الـدعوة اإلسـالمية      

لشـيء  نعت من البث عبر وسائل اإلعالم الرسمية، ال المعروفين في جيبوتي، فمحاضراتهم م
تي يتهامس بها الناسم رفعوا أصواتهم وأشاروا ببنانهم إلى الجروح الغائرة الإال ألنه، ثير والم

النّظام ذهب يستأجر ع لماء للدهشة أن)ر المشهد الـديني فـي    )دجنينممن دول الجوار لتصد
 ن.وسيلتي اإلعالم الوطنيتي

    :سوريا

 بعنـوان  م)١٨٥١(ول مجلة مطبوعة سورية عام أصدرت  :السورية الصحافة نشأة وتطور: 
وقد شهدت بداية القرن  م)،١٨٦٥(ول قانون مطبوعات في عام أقرار إكما تم  ،جمع الفوائد""م

ول مجلـة تعنـى بحقـوق    أ "ماري عجمي"أصدرت  حيثُ ،العشرين ثورة حقيقية في الصحافة
 .م)١٩١٠(" عام سمها "العروسأوسط المرأة في الشرق األ

 يحيـى  " بـدأت إذاعـة دمشـق إرسـالها بصـوت األميـر       :السورية اإلذاعة وتطور نشأة
الـوطن   إذاعة دمشق كانت من اإلذاعات السباقة في .م)١٩٤٧( عام هنا دمشق اعلنًم "الشهابي
إلـى   اهتمامها الكبير باللغة العربية، إضـافةً  ميزها في تلك الفترة هو، وأشهر ما كان يالعربي

وعبـد الحلـيم    ،كــفيروز  مشاهير الغناء والطرب في الوطن العربـي،  لكثير منتخريجها 
، وقـد كـان   الوحدة بين سوريا ومصـر  م)١٩٥٨(ثم جاء عام  .وغيرهم وفايزة أحمد ،حافظ

، التي كانت إذاعة القاهرة إلذاعة دمشق النصيب األكبر من ثمار هذه الوحدة، حيث تُوئمت مع
وقد استفادت إذاعة دمشق من هذه الخطـوة، وأقامـت    ،ك من أهم وأكبر اإلذاعات العربيةآنذا
تأسس التلفزيون العربـي  وقد  .سابقات والدورات التدريبية والتبادل اإلعالمي بين اإلذاعتينالم

وترأسـه فـي البدايـة     ،م)١٩٦٠( يوليـو ) ٢٣(في  ا مع التلفزيون المصريتزامنًالسوري م
ـ  مع إداريين وكادر فنـي م  "نزار قباني" األخ الشقيق للشاعر "يصباح قبان" الدكتور م ميـز ه

 م)، وهـي: ١٩٦٠( " عامتمثيلية الغريب" -والعمل الدرامي األول، الرواد األوائل في التلفزيون
 وسـائل باشـرة علـى الهـواء بسـبب بسـاطة وبدائيـة       أول تمثيلية عرضها التلفزيـون م 

وكان مـن   ،وأمجادهاوبطوالتها  الجزائرية ويتناول العمل أحداث الثورة ،آنذاك الفيديو مونتاج
 ."سليم قطايا: إخراج



 

  
 

 نتصف في سوري سينمائي فيلم إلنتاج محاوالت أول بدأت :سوريا في السينماالعشـرينيات  م 
 "المـتهم  اسـم  سـوري  سينمائي فيلم أول على م)، وقد أطلق١٩٢٧عام ( في العشرين القرن

 .الجهد من الكثير إنتاجه على القائمين وبذل أشهر )٨( خالل صور وقد "،البريء

  :مـن قبـل    م)١٩٩٦( انطلق المشروع التجريبي لإلنترنت في سوريا عاماإلنترنت في سوريا
قـدم  م) ١٩٩٧(هذا المشروع عـام   ، وبدأ العمل علىمؤسسة االتصاالت والجمعية المعلوماتية

ـ  ا كحد أقصى في شتركًم )١٥٠(المشروع التجريبي خدماته لـ  ا مـن  البداية، وكـانوا جميع
علنـة  ومن أهداف هذا المشروع التجريبـي الم  ،الهيئات الحكومية أو شبه الحكومية في سوريا

"تدريب الكوادر التقنية على مراقبة واكتشاف وحجب المواقع غير المرغوبـة"، إضـافة إلـى    
 ع.الستثمار اإلنترنت على نطاق واس "وضع القواعد الناظمة

    :عمان

  مانفي  الصحافة وتطورنشأةع: ـ  كان للقطاع الخاص الع حفماني السبق في إصـدار الص، 
)، كصـحيفة  م١٩٧١(مانيـة فـي عـام    وهي أول صـحيفة ع  ،صدرت صحيفة الوطن حيثُ

 )، وتحولت إلـى م١٩٧٢(مان كصحيفة حكومية أسبوعية عام م صدرت صحيفة عثُأسبوعية، 
 .)م١٩٨٠(يومية عام 

 مانال اإلذاعة نشأة وتطوريةع: يوليـو  ) ٣٠(في  مان إرسالها للمرة األولىبدأت إذاعة سلطنة ع
السـلطان  "، بعد أسبوع واحد من انطالق مسيرة النهضة العمانيـة الحديثـة بقيـادة    )م١٩٧٠(

له نوعية واستطاعت خالل السنوات الماضية تحقيق نق في عهده. نشئت محطة ُأخرىُأ "،قابوس
كل أنحـاء   غطي أرض الوطن ويمتد إلىاإلرسال الذي ي ستوىم وكمية ضخمة، ليس فقط على

ستخدمة لهذا الغرض ولكن أيضـا علـي مسـتوي    العالم من خالل شبكة األقمار الصناعية الم
تـم بـث   ). كما م١٩٩٨(نذ األول من نوفمبر ساعات البث التي تتواصل علي مدار الساعة م

تكاملة العناصر ل منها وحدة مشكل كُي ،توازنةة مإلذاعية من خالل أربع برامج رئيسالبرامج ا
 ،وبرنامج الشـباب  ،البرنامج العام :هي ،ل منها. وهذه البرامجوذات خصائص وسمات تميز كُ

لطنة عمان بث إرسـاله للمـرة   بدأ تليفزيون سوقد  وبرنامج القرآن الكريم. ،والبرنامج األجنبي
وفي  .)م١٩٧٥(نوفمبر ) ٢٥(صاللة في ومن  م)،١٩٧٤(نوفمبر ) ١٧(من مسقط في  األولى

تم ربط محطتي مسقط وصـاللة بواسـطة األقمـار الصـناعية      )ـم١٩٧٩(األول من يونيو 
نـذ  مدار الساعة م سلطنة عمان، وبدأ إرساله يمتد علىلتعمالن ضمن قناة واحدة هي تليفزيون 



  
 

 
 

تخدمت األقمار الصناعية التي اس السلطنة من أوائل دول المنطقةوتُعد . )م١٩٩٨(نوفمبر ) ١(
 غطيي ا خالل السنوات األخيرة حيثُا ملموسوسجل التليفزيون تطور في عمليات البث المحلي،

واألخـذ   ،وكافة أنحاء المعمورة عبر البث عن طريق األقمار االصـطناعية  ،إرساله السلطنة
تواصل يقوم التليفزيـون  جانب البث الفضائي الم وإلى بأحدث التطورات التقنية في هذا المجال.

ببث أرضي إضافي من أجل توفير خيارات أكبر أمام المشاهد العيبث التليفزيون و قيم.ماني الم
ختلـف  عديد من محطات اإلرسال الموزعـة فـي م  ستوى األرضي من خالل الم علىإرساله 

الجبلية من عوائق  مثله التضاريسما تُ لنائية، وللتغلب علىواليات ومناطق السلطنة المأهولة وا
محطة فرعية،  )٨٩(و ،ة) محطة رئيس٢٨(ة وفرعية، منها ) محطة تقوية رئيس١١٧(تم إنشاء 

 ) محطة منهـا علـى  ٦٠(ويتم استخدام األقمار الصناعية للربط بين هذه المحطات التي تعتمد 
  الطاقة الشمسية كمصدر لطاقة التشغيل.

    :فلسطين

 فلسطينفي  وسائل اإلعالم نشأة وتطور: را  النكبـة،  قبـل  فلسـطين  في اإلعالم موتحديـد 
 نشـوئها  فـي  تاريخيـة  مراحـل  بأربع الرائجة، هي كانت والتي حينها في المكتوبة الصحافة
 :وتطورها

 عصـر  فـي  ،م)١٨٧٦( عام القدس في العربية باللغة الصحف بظهور بدأت -األولى 
 الحـرب  بداية في الصحف هذه إصدار بإيقاف المرحلة هذه وانتهت العثماني، الوجود
 حيـثُ  رسـمية،  العربية باللغة األولى الصحف وكانت م)،١٩١٤( عام األولى العالمية
" الشـريف  القـدس " مـا ه رسـميتين،  صحيفتين إصدار على ثمانيةالع الحكومة عملت

 علـي " الشـيخ  وكان فقط، العربية غةباللُ "الغزال" وصحيفة ،والتركية العربية باللغتين
 .العربيتين الصحيفتين تحرير يترأس "الريماوي

 عـام  إلـى  م)١٩١٩( عـام  مـن  فامتدت الفلسطينية الصحافة تطورب بدأت -الثانية 
 ،السياسية الظروف رغم كبيرا ونموا سريعا نهوضا الفترة هذه في وشهدت م)،١٩٤٨(

 العربية اللغة تطبيق ذلك على ساعد مما ؛سائدة كانت التي ،واالجتماعية ،واالقتصادية
 االستعمارية االنتداب سلطات ووضعته صاغته الذي للدستور وفقًا فلسطين مدارس في

 تلـك  في تصدر كانت ومجلة جريدة) ٢٤١( بحدود المطبوعات عدد وبلغ .البريطانية
ـ  خمس ناكه كانت بينما العربية، ةباللغُ صحيفة) ٤١( منها فلسطين، في الفترة حفص 



 

  
 

 ،واالقتصـادية  ،السياسـية  :بـين  موادهـا  في حفالص وتنوعت ،أجنبية لغتب تصدر
 ظـاهرة  وهـذه  ختلطـة، الم حتويـات الم ذات حفالص إلى إضافةً ،والدينية ،واألدبية
 .المجاورة العربية البلدان باقي عن فلسطين بها امتازت

 مـايو /أيـار  فـي  الفلسطينية الثورة باسم ناطقة فلسطينية إذاعة أول انطلقت -الثالثة 
 فلسـطين  باتجـاه  رئـيس  بشكل بثها وجهت وقد السورية، درعا مدينة من م)١٩٦٨(

آلخر مكان من انتقالًا اإلعالمي عملها أداء في واستمرت. حتلةالم. 

 الت فإن ،م)١٩٦٧( يونيو/حزيران عدوان تلت التي -الرابعةعلـى  طرأت نوعية تحو 
 قاومـة الم وانطالقـة  الفلسـطينية  التحرير نظمةم تأسيس ظل في الفلسطيني، اإلعالم

 وتزايـد  ثانيـا،  االتصال وتقنيات وسائل تطور وفي أولًا، المقاتلة وفصائلها الفلسطينية
 .ثالثًا السياسي العمل ومع الفدائي العمل مع ليتكاتف اإلعالمي العمل وملحاحية الحاجة

 وهـي  بيـروت،  فـي  الفلسـطينية  الدراسات مؤسسة إنشاء المرحلةهذه  خالل تم وقد
 والجفـاف  الشح من بالرغم اللحظة حتى وجودها على حافظت التي الوحيدة المؤسسة

 الدراسـات  مؤسسة واستطاعت ،األخيرة الثالثة العقود خالل له تعرضت الذي المالي
 وفـي  الفلسـطينية،  القضية تناولت التي والدراسات والكراريس الكتب مئات تصدر أن

 المركـزي  وأرشيفها الرئيسية مكتبتها وتضم. الفلسطيني النضال مراحل وتدوين تأريخ
 المرحلـة  هذه وحققت .النكبة قبل ما لفترات تعود التي الهامة الفلسطينية الوثائق آالف

 عقليـة  غيـاب  مـن  بسبب معينة حدود عند راوحت أنها إال وهامة، ملموسة إنجازات
 وسـيادة  واالبتالع، االستحواذ منطق وسيادة عام، بشكل الفلسطينية الحالة في المأسسة
  .الفصائلي المنطق

    :قطر

 الماضـي  القرن من السبعينيات في القطرية الصحافة ظهرت :القطرية الصحافة نشأة وتطور، 
 "،العـرب  جريـدة " :منهـا  ،والمجـالت  الجرائد من عديد صدرتم) ١٩٧٨: ١٩٦١( بين ما
 قطـر  بـدول  المكتوبة الصحافة تجربة محطات هموتُعد أ ."الوعد مجلة"و "الرياضية الجريدة"و

 ،"المشـعل " مجلة وتبعتها ،"القطرية الرسمية الجريدة" مرة ألول طبع م) عندما تم١٩٦١( عام
 "األمة" إلى إضافةً ،"الدوحة"و



  
 

 
 

 القطرية اإلذاعة نشأة وتطور:  عدإذاعـة  قـدمها تُ التي للخدمات الفقري العمود العام البرنامجي 
 يونيو )٢٥( اليوم في بقطر مرة ألول اإلذاعي اإلرسال انطالقة مع وبدأ لمستمعيها، قطر دولة

 نظام اإلذاعة وطبقت استوديوهاتها، بتحديث فقامت ا،مؤخر تطورات شهدت م)، والتي١٩٦٨(
 بالخارج راسلينالم شبكة تطوير عدوي ،اإلرسال بمحطات االستوديوهات يربط رقمي ميكرويف

 إرسال التلفيزيـون  بدأبينما  .اإلخبارية النشرات تطوير إلى إضافةً اإلذاعة، خطوات أبرز من
 عـام  فـي  بـدأ  الثاني والبرنامج ،)١٩٧٤( عام في الملون اإلرسال وبدأ ،م)١٩٧٠عام ( في
 لتلفزيـون  الفضـائي  البث بداية وكانت باإلنجليزية، الناطقة للبرامج خصصم وهو ،م)١٩٨٢(

 مـن  ديسـمبر  )١٦( في هامة نوعية نقلة قطر تلفزيون شهد ،م)١٩٩٨عام ( ديسمبر في قطر
 التطـوير،  من جديدة مرحلة ليبدأ جديدين، ومضمون بشكل انطالقته خالل من المنصرم العام
 )٢٠٠٩: ١٩٧٥( عـامي  بـين  نشـئت ُأوقد  .والنقاء الوضوح من عالية بدرجة يتصف وببث
 ،والتلفزيون لإلذاعة القطرية العامة الهيئة بإنشاء الخاص القانون وصدر ،القطرية األنباء وكالة

 لحريـة  الدوحـة  مركـز  مؤسسـة  إنشاء على الموافقة تمت كما لإلعالم، القطرية والمؤسسة
 فـي  وتطوراتـه  اإلعـالم  ستجداتم قطر تواكب وهكذا، لإلعالم القطرية والمؤسسة اإلعالم،

 .)٢٠٣٠( الوطنية قطر رؤية غايات وتحقيق التنمية يخدم رصين حتوىبم الثالثة لفيةاأل

 القطري اإلعالم اإللكتروني نشأة وتطور:  شعبية األكثر االجتماعية الشبكة "فايسبوك"شبكة ُتعد 
 مـا  ينشـط  حين في اإلنترنت، ستخدميم من )%٩٤( من قاربي ما يستخدمه إذ المنطقة، في

 أصل من فرد ويستخدم ،"بالس غوغل" )%٤٦( ويستخدم ،"تويتر" موقع على نصفهم عن يزيد
 علـى  حسـابا  امـتالكهم  رغـم  بأنـه  اعترفوا القطريين الشباب لكن، "إنستغرام" تطبيق سبعة

وهو بذلك يعـد   ،"واتساب" استخدام يفضلون منه وبدالً بانتظام، يستخدمونه ال ملكنه ،"فايسبوك"
  .  القطريين من )%٩٧( يستخدمه إذ قطر، في الرائدة االجتماعية الوسيلة

    :لبنان

 ـ ) ١٥٠(تاريخ يمتد أكثر مـن  لها  الصحافة في لبنان :في لبنان الصحافة نشأة وتطور ا، عام
وهي، ا تحدياتتواجه حالي متميزة مثماني،نذ العهد الع ا تواجه انتكاسة مع تخبط عدد لكنها حالي

"صـوت   ، منها:إصدارات حزبيةشهدت الصحافة ، وقد من المؤسسات، وإغالق جريدة السفير"
صدرت أول صـحيفة   )١٩٢١(وفي عام ، و"العمل" لحزب "الكتائب" ،الشعب" للحزب الشيوعي

، م)٢٠٠٠(وبعـد عـام    "،لغة العربية والفرنسية باسم "جريدة لبنان الكبير الرسـمية رسمية بالُ



 

  
 

 أزمـة ماليـة،   صحيفة "السفير"، بسبباغلقت ، م)٢٠١٦(فبنهاية عام ، ازدادت عمليات القمع
 عديد من المؤسسات األخرى أبرزها صحيفتا "المستقبل"، و"النهار. تتخبطو

 إميل "في عهد رئيس الجمهورية اللبنانية  م)١٩٣٨( عام أنشئت :في لبنان اإلذاعة نشأة وتطور
هي اإلذاعة الرسـمية  و، توسطةبث على الموجة الموكانت تُ "،راديو الشرق" وأطلق عليها "،إده

 ،تتألف من قسـم عربـي  ، حيثُ ت اإلذاعة العربيةمن أقدم محطا، وتُعد تبث من بيروتالتي 
مرت بظـروف  وقد  ،غات، تتبع اليوم وزارة االعالملُعديد من البث تو ،وقسم البرامج الغربية

ـ  االتصاالت انقطاعوتضررت محطات إرسالها أدى الى  ،صعبة أثناء الحرب اللبنانية المركز ب
اإلذاعـة محطـات إرسـالها     استعادت م)١٩٨٩(الطائف عام  اتفاقبعد و ،بيروتالرئيس في 

 -األولىعلى ثالث مراحل:  التلفزيون اللبناني تأسسها. بينما وعملت على وضع خطة لتطوير
بين القطاعين العام  ناصفةًم ختلطةكشركة م م)١٩٧٨في عام ( -والثانية ،نهاية الخمسينات في

استحوذت الدولـة اسـهم    حيثُ م)،١٩٩٦( في عام -والثالثة ”،تلفزيون لبنان“والخاص باسم 
وضـع رئـيس    م)١٩٥٧( ، وفـي عـام  تلفزيون مملوكاً من الدولـة القطاع الخاص وبات ال

وفي عـام  ول تلفزيون في الشرق االوسط، أساس لمبنى حجر األ ورئيس الوزراء ،الجمهورية
عرفـت  ، و”شركة التلفزيون اللبنانيـة “نطلق البث التلفزيوني من لبنان عبر محطة أ م)١٩٥٩(

التليفزيون بها وتدخلت الحكومة وحصل تلفزيون علـى   وتأثر اندلعت الحرب، و″٧القنال“باسم 
 م).٢٠١٢( بث التلفزيوني في لبنان حتى، ومنح احتكار الاعام) ٢٥(ترخيص لمدة 

 عدد  ارتفاع، رغم م)١٩٩٤(نترنت للمرة األولى في دخل اإل :لبنانفي  اإلنترنت نشأة وتطور
١٩٢(صل أمن  )١٧٥(، إال أن تصنيف لبنان في سرعة األنترنت بلغ هستخدميم(  عـام   ابلـد
 :نترنت الجيـل إصبح جاهزة الستقبال في شبكة الهاتف لتُ األن تقوم بتطوير بينما  م).٢٠١٤(

 .، والخامسالرابع

    :ليبيا

  ليبيافي  الصحافة وتطورنشأة: يعود تاريخ الصحافة والصحف المتصف نستقلة في ليبيا إلى م
طرابلس "حف صحيفة ، ومن أوائل هذه الصثمانيةععندما كانت ليبيا والية ر القرن التاسع عش

ليبيـا كانـت    ىوأثناء االستعمار علم)، ١٨٩٧( عام" الترقي"وصحيفة  م)،١٨٦٦( عام "الغرب
ناك هإوتدعم  ،ريةصحافة تتمتع بهامش من الحا وخباريا جهود الليبيين للـتخلص مـن   معنوي

ليبيـا  " منهـا مجلـة  و ،على الرغم من الرقابة المفروضة من قبل اإليطاليين عليهم ،االستعمار



  
 

 
 

االنتداب اإلنجليزي علـى   في مرحلة زدهاراالهدت الصحافة الليبية حاالت من وش"، المصورة
م في ليبيا الحق فـي  قيجنبي مأو أبي الحق لكل مواطن لي م)،١٩٥٩( قانون عام أعطىو ،ليبيا

  .و إنشاء إذاعةأو مجلة أإصدار صحيفة 

 عرفت ليبيا اإلذاعة في أواخر العهد اإليطـالي باسـم إذاعـة     :ليبيافي  اإلذاعة نشأة وتطور
وكلـف بعـض    ،والموسـيقيين  ذيعين،والم ،ترجمينالم :وكان بها عدد من ،طرابلس العربية
المشايخ بإلقاء محاضرات ومواعظ أما مول إذاعة فـي ليبيـا قـد    أا. وكانت ديرها فكان إيطالي

 طالق ثالث محطات في كـل مـن طـرابلس،   إوهو تاريخ م، ١٩٥٧أنشأت في منتصف عام 
ـ )م١٩٦٨( عـام  ديسمبر )٢٤( باشر فيول بث مرئي مأبدأ بينما  .بنغازي، والبيضاء  ثُ؛ حي

 ،البـرامج  ىثم آيات من القرآن الكريم ثـم تتـوال   ،كان التليفزيون يبدأ برامجه بالنشيد الوطني
وهي عبارة عن قنـاة   ،نتصف الليلالبث قبل م نتهاءاموعد  ىوبعض المنوعات حت ،واألخبار

صـبحت  أومنها  ،ن توسعت التجربةأبعد  ىخرُأضيفت قناة واحده في بداية تجارب البث، ثم ُأ
 .آذان وعيون الجميع مصوبة نحو الشاشة

 نترنت في ليبيا من قبل الجمهور فـي أواخـر   بدأ استخدام اإل :ليبيافي  اإلنترنت نشأة وتطور
ا العقوبـات الدوليـة   يض، ألالتصاالت التحتيةوبسبب هشاشة البنية  ،تسعينيات القرن العشرين

وال توجـد فيهـا    لألفـراد، نترنت اإلفي تزويد خدمة  التأخرخالل التسعينيات عانت ليبيا من 
ناك افتقـار السـتخدام   ن هأكما  ،نترنتكما ال توجد خدمات الشراء عبر اإل ،لكترونيهإحكومة 

 .الدائنةبطاقات المصارف 

    :العراق

 الصحافة العراقية نشأة وتطور: عـام   ول صحيفة عرفها العالم العربيأ"جورنال العراق"  تُعد
والتي ُأسست  "الوقائع" :وهي ،لتسبق أول صحيفة مصرية "داود باشا"أسسها م)، والتي ١٨١٦(

، وأنشـأ صـحيفة   العـراق  إلىوبعدها قام الوالي مدحت باشا بإدخال المطبعة  )"،١٨٢٨عام (
تبعتهـا جريـدة الموصـل عـام      ) عـام، ٤٨(التي استمرت لمدة و م)،١٨٦٩(عام  ""الوزراء

اقية بأنهـا كانـت أبـواق    واتسمت الصحافة العر م)،١٨٨٩(ثم جريدة البصرة عام  م)١٨٥٨(
، ثم جريدة العراق، وصدرت عـدة  وصدرت جريدة بغداد ،ثمانيأعلن الدستور الع للسلطة حتى

بلـغ   اللواء وغيرها من الجرائد حيـثُ و، والفيحاء، والفضيلة: حمو رابي، جرائد أخرى، مثل
 .صحيفة )١٦(مجموع ما صدر في هذا الوقت 



 

  
 

 عرفت العراق اإلذاعة بدخول أول مذياع إلى الشارع العراقـي   :اإلذاعة العراقية نشأة وتطور
م) توفى الملك فيصل وتولي أبنـه الحكـم،   ١٩٣٣كجائزة طرحتها أحدى الشركات، وفي عام (

وقد كان مهتما بمالمح الحياة الغربية فقام بإنشاء أول محطة إذاعية خاصة بـه، وفـي اليـوم    
م) شهدت العراق االفتتاح الرسمي لإلذاعة العراقية، وفـي  ١٩٣٦عام (السابع من شهر يوليو 

م) عرض أول تمثيليـة إذاعيـة   ١٩٤٩) تغير االسم إلى "دار اإلذاعة"، وفي عام (١٩٣٧عام (
م) حـين شـاركت   ١٩٥٦بالعراق تحت عنوان "مجنون ليلي". بينما بدأت قصة التلفزيون عام (

التجاري ببغداد، وكان من بين معروضاتها مرسلة بث أحدى الشركات البريطانية في المعرض 
تلفزيوني، وأثار هذا انتباه الملك فيصل الثاني فاشتراها من الشركة، وكان مقر التلفزيون فـي  
البداية باإلذاعة ليخرج أول بث تلفزيوني عرفه العالم العربي من أرض العراق الذي اقتصـر  

شمل: الموصل، وشمال البصرة، وكركوك، وفي عـام  في البداية على بغداد، ليمتد بعد ذلك وي
، ثم تـم ربـط جميـع محطـات البـث      ٩، و٧م) بدأ أول إرسال ملون على القناتين ١٩٧٦(

 م).١٩٧٧(التلفزيوني بالعراق عام 
 وكان  م)،٢٠٠٠(بدأ استخدام الشبكة العالمية لإلنترنت عام  :اإلنترنت في العراق نشأة وتطور

وبلغ عـدد   ،األجهزة األمنية واالستخباراتية كانت قاصرة على حيثُ ،اناك قيود في استخدامهه
 م)،٢٠١٤( ماليـين عـام   ) ثم تضاعف ليصل إلى ثالث١٢٥٠٠(مستخدميها في ذلك الوقت 

وحاليشهد نقلة في م) ٢٠١٠: ٢٠٠٩وفي عامي ( ،ستخدمي اإلنترنت بشكل كبيرا تزايد عدد م
التي تنقل معدل أكبر مـن   Pear User إلى Vsat تم تحويلها من نظام  حيثُ ،شبكة اإلنترنت

 بظالله علي الصحافة حيث عرفت العراق الصحافة اإللكترونية البيانات ودخول اإلنترنت ألقى
   ".صوت العراق" ، و"تمدنوإن كانت قليلة مثل "صحيفة الحوار الم م)،٢٠٠٠(عام 

 العراق الفن المسرحي في الربع األخيـر مـن القـرن    عرفت : نشأة وتطور المسرح بالعراق
لك ففيهـا طبـع أول كتـاب مسـرحي عـام      ، وكان لمدينة الموصل الفضل في ذالتاسع عشر

 وتواصـلت علـى مـدى    ،عديد من العروض المسـرحية م)، وشهدت في هذه الفترة ١٨٩٣(
يقوم بها أفـراد   مبادرات إلى إضافةً، وكان للمدارس دور كبير في تقديم تلك العروض ،سنوات

عالج قضية معينة وعند انتهائه يتفرقـوا  تقديم عرض مسرحي معين ي ، ويتفقون علىيجتمعون
 أخرى. مرةً



  
 

 
 

 ن للسـينما وجـود بـالعراق   لم يكُ لمية األولىقبل الحرب العا: نشأة وتطور السينما بالعراق، 
اء عـدد مـن دور السـينما    أن قام التجار ببن تاحة إلىوكانت األفالم األجنبية الصامتة هي الم

بغداد". -ا من األفالم المصرية ليظهر أول تعاون عربي في فيلم "القاهرة واستوردوا بعض  

    :مصر

 أواخـر في  اإلسالميةو العربية المنطقةفي  الصحافةظهرت  :المصريةالصحافة  نشأة وتطور 
جاءت معها و) م١٧٩٨(مصر عام  إلىالتي جاءت  الفرنسية الحملةالقرن الثامن عشر على يد 

حفالص ،الصحافة نشأتومن بعدها  "الوقائع" جريدةشر ظهرت ع عالتاس القرننتصف وفي م 
 .في مصر

 إذاعة عرفت مصر أول :المصرية اإلذاعة نشأة وتطور   نتصـف  عربية بدأت عملهـا فـي م
عندما استصدر هواه الالسلكي فـي ذلـك الوقـت     نصرم،ات من القرن العشرين الميالعشرين

رخصا من وزارة المواصالت إلنشاء محطات إذاعية أهلية، وظهرت عدة محطات أهلية فـي  
جاريـة خاصـة لتـرويج السـلع     تُ إذاعـة وكانت كُل من: القاهرة، واإلسكندرية، وبورسعيد، 

قاهرة، وراديـو األميـرة   ، ومن هذه المحطات: راديو الللهواة اإلعالناتوالبضائع عن طريق 
فوزية، وراديو فؤاد، وراديو مصر الملكية، وراديو مصر الحرة، وراديو فيوال، وراديـو أبـو   

وكانت تبث بعدة لغـات؛ العربيـة والفرنسـية    الهول، وراديو الجيش، وراديو مصر الجديدة). 
 .المقيمين في مصر واألجانبوااليطالية واالنجليزية للمصريين 

م) بمعرفـة الشـركة   ١٩٥١ول تجربة لإلرسال التليفزيوني في مصر في مـايو ( ُأجريت أكما 
الفرنسية لصناعة الراديو والتليفزيون، لتصوير االحتفاالت التي ُأقيمت بمناسبة زواج الملك فاروق، إال 
أنه كان لهذه الشركة غرض أخر، يتمثل في: أن تعرض علـى الحكومـة المصـرية إقامـة محطـة      

اهرة، وروجت الفكرة لمشروعها بوضع عدة أجهزة استقبال تليفزيونية في بعض األماكن تليفزيونية بالق
التليفزيونية فـي   لالهامة بالقاهرة، ونظمت سهرة شهدها يومئذً األعضاء الذين وضعوا أجهزة االستقبا

نواديهم، ودعوا الصحفيون لحضور هذه السهرة، والتي استخدمت فيهـا الشـركة إمكانـات مصـلحة     
يفزيون بباب اللوق، وأثبتت السهرة صالحية المناخ المصري لإلرسال التليفزيوني، وفي أواخر عام التل
م) عرض على رئيس الجمهورية موضوع إنشاء دار اإلذاعة الجديدة، وإنشاء محطة تليفزيـون  ١٩٥٤(

التليفزيونية فـي   بدأ إدخال الخدمة ةفوق جبل المقطم ووافق على ذلك، وبهذا القرار من الناحية السياسي



 

  
 

م)، ولكـن تنفيـذ   ١٩٥٧مصر. وكان من المفترض أن تبدأ الخدمة التليفزيونية في منتصـف عـام (  
  م).١٩٥٦المشروع توقف كليةً بسبب العدوان الثالثي عام (

 نذ عام ( :اإلنترنت في مصر نشأة وتطورم)، ودخلـت  ١٩٩٣تعمل شبكة اإلنترنت في مصر م
مصر إليها في البداية من خالل خط اتصال مباشر مع فرنسا وتم تركيب الخط من بوابة تمـر  
من خالل المجلس األعلى للجامعات، وهى التي تقوم باإلشراف عليه. وفى الوقت الحالي يوجد 

المجلـس األعلـى للجامعـات (المركـز      -ولالموقع األموقعان رئيسيان لخدمات اإلنترنت، 
مركز معلومـات   -الموقع الثانيالرئيس)، وهو يقدم خدمات في المجاالت التعليمية والعلمية. 

مجلس الوزراء باالشتراك مع مركز هندسة وتكنولوجيـا المعلومـات، ويقـدم خدماتـه إلـى      
مرة إلدخال عناصر للحمايـة  القطاعات الحكومية والتجارية في مصر، إال أن هناك بحوث مست

على استخدامات هذه الشبكة، بما يمكن سلطة الدولة من فرض بعض الـتحكم علـى بعـض    
  المواقع بما يقدم شيًئا من الحماية للمواطنين أو لألسرار العسكرية أو السياسية أو اإلدارية.

الفضاء اإللكتروني الـذي  ولم يكن غريباً أن يمتد التنافس بين وسائل اإلعالم في العالم كله إلى 
أوجدته الشبكة العنكبوتية ما بين إنشاء: مواقع اخبارية، ومواقع للصحف، وصـوالً للمـدونات التـي    
يعتبرها البعض صحفًا غير اعتيادية، إال أن الالفت للنظر هو انتشار ظاهرة اإلذاعات اإللكترونية التي 

  تبث ارسالها علي اإلنترنت فقط.

ة من نشأة وتطور وسائل اإلعالم في دول العالم العربـي واإلسـالمي،   وفي إطار ما تم عرض
  تبين اآلتي:  

 ًجتمع العربي واإلسالمي: -أوالبالنسبة لنشأة الصحافة وتطورها في الم 

 الحملةالقرن الثامن عشر على يد  أواخرفي  اإلسالميةو العربية المنطقةفي  ظهرت الصحافة
 عالتاس القرننتصف وفي م، حفوجاءت معها الص) م١٧٩٨(مصر عام  إلىالتي جاءت  الفرنسية

فقد  العربيةفي بقيه الدول  إما في مصر، الصحافة نشأتومن بعدها  "الوقائع" جريدةشر ظهرت ع
ثمانية الدولةفي فتره  حف في النصف الثاني من القرن التاسع عشر،ظهرت الصفي سوريا ومنطقه  الع

 المملكة المطبعة، وذلك عندما دخلت ـ)ه١٣٠٠(في عام  العربية يرةالجزالشام والعراق، وظهرت في 
حف في عام الص المملكةوعرفت  ،"عثمان نوري باشا"في عهد الوالي التركي  السعودية العربية

  .رض الحجازأ إلى المطبعةبعد ربع قرن من وصول  أي ،ـ)ه١٢٢٦(
وكان صحابها  ،تصدر فيها صحيفةأول  "اليمامة" صحيفةي الرياض (منطقه نجد) تعتبر وف

ـ، ه١٣٧٤(من عام  الحجة يذمنها في شهر  األولقد صدر العدد ، و"حمد الجاسر"ورئيس تحريرها 



  
 

 
 

 أسبوعيه صحيفةصدرت على هيئه  )م١٩٥٥ ـ،ه١٣٧٥(وفي عام  ،على هيئه مجله شهريه )م١٩٥٣
ذ كانت من إ "مطابع الرياض" هيمطابع فيها و أول نشئتُأ أنمره في مدينه الرياض بعد  ألولبعت طُ

  .مصر و لبنانو مكةطبع في قبل تُ
أوائلحف في وعرفت منطقه المغرب العربي الص حف هذا القرن عن طريق نشر الص

 "السودان" صحيفةهي و )م١٩٠٣(عام  صحيفة أولفي السودان فقد ظهرت  إماو ،سبانيةاألو الفرنسية
في النصف  إال الصحافةولم تعرف منطقه الخليج العربي ، في مصر قطم""الم لصحيفةكانت امتدادا و

  الثاني من القرن العشرين.
في بغـداد   "مدحت باشا"الوالي  أنشاهاقد في العراق، و جريدة أولصدرت  )م١٨٦٩(وفي عام 

 "عيسـى  قرزو"في العراق" نشر السيد  الصحافةولكن في مقال بعنوان "تاريخ  ،"الوزراء جريدةباسم "
 صـحيفة  أول إنجاء فيه  م)١٩٣٤( ايلول ٣٠في الموصل في  الصادرة السابع لمجله "النجم" في العدد

م)١٨١٦(عـام   "داوود باشـا الكرجـي  " أنشاهاورنال العراق" صدرت في بغداد كانت تعرف باسم "ج 
 "االتحاد" جريدة اإلعالمعن وزاره  صدرتالمتحدة  العربية اإلماراتوفي  ،الواليةعندما تسلم منصب 

"عبـد  أصدرها  )م١٩٣٦( عام"البحرين" في  صحيفةوفي البحرين صدرت ، "الوحدة" جريدة أنشأتثم 
  .)م١٩٤٢(عام  إلىظلت تصدر وأسبوعيه هي ، و"زايدال هللا

 ثمانيـة الع كومـة الح أصدرتهاوقد  )م١٨٧٦( عام دس""القُ جريدةفقد صدرت  دس،في القُ أما
وفـي سـوريا انبثـق فجـر     . في الـبالد  األولى الرسمية الجريدةكانت هي و ،التركيةو العربية غةباللُ

، األمـريكيين  راسلينالم أيديكانت على و ،في بيروت بمجله "مجموع فوائد" )م١٨٥٨(صحافتها عام 
رزق اهللا حسون "صدر أ )م١٨٥٥( عاموفي ، العربية غةباللُم ناطقه طبعوها في مطبعتهو أصدروهافقد 

 حديقـة باسـم "  جريـدة صـدرت أول   وفي لبنان،، استانبول" في العربية األحوال"مرآه  جريد "الحلبي
  ).م١٨٥٨( عام "الخوريلخليل "" األخبار

"طرابلس  جريدةصدرت  وفي ليبيا)، م١٨٦٠( عامد الفرنسي" ئ"الرا جريدةصدرت  وفي تونس
ـ    صحيفةكانت  األردنوفي )، م١٨٦٦( عامالمغرب"  فـي عـام    ان""الحق يعلو "صـدرت فـي "مع

، وفـي  العاصـمة مـان  ع إلىثم انتقلت  ،هللاعبد ا األميرخيم في م "بالفالوطه"طبع وكانت تُ )،م١٩٢٠(
  ).م١٩٢٨(صدرت فيها عام  صحيفة أول" الكويت كانت مجله "الكويت

 اجتمع العربي واإلسالمي: -ثانيبالنسبة لنشأة اإلذاعة وتطورها في الم 

ظهرت اإلذاعة المسموعة في الوطن العربي في فترات مختلفة، وفي ظروف وأوضاع متباينة 



 

  
 

ففي بعض األقطار ظهرت اإلذاعة بمبادرات فردية من بعض المهتمين بهندسة الراديو، وظهرت فـي  
، فـي  بعض األقطار على يد القوات المحتلة التي أوجدتها أساسا لتحقيق أهداف عسكرية أو إستراتيجية

حين لم تظهر في أقطار أخرى إال غداة استقاللها، وتُعد مصر والجزائر أولى الـدول العربيـة التـي    
م)، وظهرت في الحالتين على يد أفراد وإن اختلفـت  ١٩٢٥عرفت اإلذاعة المسموعة في حوالي عام (

  بالطبع،
القـرن العشـرين   ات من ينتصف العشرينعربية بدأت عملها في م إذاعة أولفقد عرفت مصر 

ـا مـن وزارة المواصـالت إلنشـاء      نصرم،المعندما استصدر هواه الالسلكي في ذلك الوقت رخص
محطات إذاعية أهلية، وظهرت عدة محطات أهلية في كُل من: القـاهرة، واإلسـكندرية، وبورسـعيد،    

ن هذه المحطات: ، ومللهواة اإلعالناتجارية خاصة لترويج السلع والبضائع عن طريق تُ إذاعةوكانت 
راديو القاهرة، وراديو األميرة فوزية، وراديو فؤاد، وراديو مصر الملكية، وراديـو مصـر الحـرة،    

وكانت تبـث بعـدة لغـات؛    وراديو فيوال، وراديو أبو الهول، وراديو الجيش، وراديو مصر الجديدة). 
 .ين في مصرالمقيم واألجانبالعربية والفرنسية وااليطالية واالنجليزية للمصريين 

عامـة تملكهـا    إذاعـة  أولتلك اإلذاعات من قبل الحكومة المصرية التي أسست  إلغاءوقد تم   
)، ومرت اإلذاعة بعد ذلك بمراحـل عديـدة   م١٩٣٤(مايو  )٣١(الدولة في المنطقة العربية وذلك في 

العام، والبرنـامج   اتسمت بالتطور والتقدم شكالً ومضمونًا، وظهرت عدة إذاعات محلية، منها: البرنامج
األوروبي المحلي، وإذاعة الشعب، وإذاعة فلسطين، وإذاعة الشرق األوسط، وإذاعة القـرآن الكـريم،   

  وإذاعة البرنامج والموسيقى، وإذاعة الشباب).
وفي الجزائر ظهرت اإلذاعة على يد أحد المستوطنين الفرنسيين، وقام بإنشاء محطة إرسـال   

) كيلـو  ٦٠٠م) إلـى ( ١٩٢٨) كيلو واط، ثم ارتفعت عام (١٠٠تتعد قوتها ( على الموجة المتوسطة لم
) كيلو واط وتُذيع باللُغـة الفرنسـية   ٦٠٠واط، ثم أقامت محطتين لإلرسال في قسطنطينية قوة األولى (

  ) كيلو واط وتُذيع باللُغة العربية.٢٠٠واألخرى بقوة (
مة الجزائرية، وبنهاية الحـرب العالميـة   ثم تتابع قيام المحطات في كُل من وهران وفي العاص

يغطي الجزء األكبر منها وذلك بزيادة المحطات وتقوية إرسـالها، وفـي    يالثانية كان اإلرسال اإلذاع
) أصبحت اإلذاعة تابعة للحكومة الجزائرية وتبث بـثالث لُغـات، وهـي:    ١٩٦٣األول من آب عام (

  ية السائدة في الريف الجزائري).العربية، والفرنسية، والقبلية (اللهجة القبل
م) على يد االحتالل الفرنسي، وفـي النصـف   ١٩٨٢أما في المغرب فقد ظهرت اإلذاعة عام (

الثاني من عقد الثالثينيات توالى ظهورها في عدد من األقطار العربية، فظهـرت فـي تـونس عـام     



  
 

 
 

م)، وفي عقد ١٩٣٩يا عام (م)، وفي ليب١٩٣٨م)، وفي لبنان عام (١٩٣٦م)، وفي العراق عام (١٩٣٥(
م)، والصـومال  ١٩٤١م)، وسوريا عام (١٩٤٠األربعينيات انتشرت اإلذاعة في كُل من السودان عام (

م)، وتأسس النظام اإلذاعـي فـي السـعودية عـام     ١٩٤٧م)، واليمن الشمالية آنذاك عام (١٩٤٣عام (
م) إذ بدأ البث اإلذاعي ١٩٦٥( م)، واقتصر البث اإلذاعي على إستديوهات إذاعة جدة حتى عام١٩٤٩(

م)، وتم توحيد البث اإلذاعي بين إذاعتي جدة والرياض، وللسعودية ١٩٧٩من إذاعة الرياض في عام (
  عدة إذاعات، منها: إذاعة البرنامج العام.

م)، واليمن الديمقراطيـة  ١٩٥١وفي عقد الخمسينيات ظهرت اإلذاعة في كُل من الكويت عام (
م) واإلمارات العربية المتحدة عـام  ١٩٦٨م)، وفي قطر عام (١٩٥٦ريتانيا عام (م)، ومو١٩٥٤عام (

م)، أما في فلسطين فقد انطلق صوت فلسطين وألول مرة مـن  ١٩٧٠م)، وسلطنة عمان عام (١٩٦٩(
م) كبرنامج يذاع من إذاعة صوت العرب. ومع تزايد االهتمام بقطاع اإلذاعة بثًـا  ١٩٥٥القاهرة عام (

ي سياق ثورة االتصال كان الحرص شديدا على استخدام القمر الصناعي في التبادل اإلذاعـي  وإنتاجا ف
بين الهيئات العربية، وتم وضع نظام تبادل إذاعي يقوم على استخدام حيز ترددي صغير مـن السـعة   

العربـي   القمرية المتوفرة على القناة التي يستأجرها اتحاد إذاعات الدول العربية على القمر الصـناعي 
(عرب سات) بعد أن كان تبادل المواد اإلذاعية بين الدول العربية يتم عن طريق نسـخ هـذه المـواد    

م، وهذا تأكيـد  ٩/٢/٢٠٠٠ونقلها عبر البريد، وتم استخدام التبادل اإلذاعي الجديد عبر الساتل في يوم 
  االتصالي الكوني. في رفع تحديات العولمة، حتى يكون للعالم العربي حضور فاعل في المشهد

 واإلسالمي وتطوره:البث الفضائي العربي بالنسبة لنشأة  -ثالثًا 

) دولة عربية في ١٢م) إذ شاركت (١٩٦٥ترجع محاوالت العرب في مجال الفضاء إلى عام (
تأسيس المنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية المعروفة باسم "انتلسات"، وقبل ذلك التاريخ كانـت هنـاك   

لـذي كـان   محاوالت بسيطة، تمثلت في: المساهمة في االتحاد المالي والدولي لالتصاالت الفضـائية ا 
بمثابة هيئة مؤقتة للشؤون االدارية لالنتلسات، وشاركت البلدان العربية في إدارة االتحاد عـن طريـق   

اتجاه العرب نحو  فكان اللجنة المؤقتة لالتصاالت باألقمار الصناعية ومثلت بمقعد واحد في هذه اللجنة.
فضائي، واالرتقاء بمسـتوى االداء  الفضاء كان من أجل سد االحتياجات األساسية في مجال االتصال ال

الوطني، وعلى صعيد االتصاالت السلكية والالسلكية في مجال الترددات الكهرومغناطيسـية، وأشـباع   
الحاجات الوطنية والدولية، ومواجهة البث الفضائي الدولي الذي بدأ يغـزو الفضـاء العربـي، وذلـك     

م) عنـدما  ١٩٧٦أما التطور األهم فكـان عـام (   لتحقيق اهداف سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية.



 

  
 

انشئت المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية "عربسات"، وذلك ضمن إطـار عمـل جامعـة الـدول     
  العربية؛ من أجل تحقيق اهداف كثيرة تخدم مصالح البلدان العربية.

فـي تـاريخ    م) يعد الحدث االهـم ١٩٧٦وبذلك فإن إنشاء المؤسسة العربية لالتصاالت عام (
البلدان العربية لمساهمتها في خدمة االتصاالت بين البلدان العربية بوجه عام، ونقل اإلرسال اإلذاعـي  
والتلفزيوني المحلي فيما بين البلُدان العربية بوجه خاص، وبعد سنوات تحقق ذلك الهدف وُأطلق القمـر  

) مـن قاعـدة   ١٩٨٥ -٢-٨وافـق ( الصناعي العربي االول في الساعة الواحدة من صباح السبت الم
(كورو) الجوية، لمستعمرة (جويانا) الفرنسية بأمريكا الوسطى بوساطة الصاروخ الفرنسـي (آريـان)   

) مليون دوالر، وقد مني هذا القمـر بصـعوبات   ٢٣) وبلغت تكاليف اطالقه (Aوحمل هذا القمر اسم (
ل مكـوك الفضـاء االمريكـي ديسـكفري     تقنية جعلت منه قمرا احتياطيا لقمر جديد اُطلق من خـال 

)Discovery(  ١٨في ) م)، وحمل اسم (١٩٨٥يونيوB(،   ) مليـون  ١١.٥وبلغت تكـاليف إطالقـه (
دولـة   ٢٢) Bإال أن هذين التابعين لم يحققا نجاحات كبيرة، وقد شارك في القمر الصـناعي (  ،دوالر

  عربية.
عالم المصري أن بالده بصدد إجـراء دراسـات علميـة    م) أعلن وزير اإل١٩٨٥(وفي عام 

إلطالق قمر صناعي خاص بها بعد أن جمدت عضويتها في عربسات لظروف سياسية عربية، ومـع  
القمر الصناعي العربـي وأفـاق تنميـة    "استجابت البلدان العربية لتوصيات ندوة  م)١٩٨٩(مطلع عام 

ستوى المطلوب إللغـاء  رعة اتخاذ قرار على الملى سبية إدان العربدعوة البلُ "الثقافة القومية والخاصة
) تـم  ١٩٩٠، وفي عام ()Arab sat(تجميد عضوية مصر لدى المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية 

ذاعـة والتلفزيـون علـى    سسة العربية لالتصاالت الفضائية، والهيئة القومية التحاد اإلاالتفاق بين المؤ
دة ثـالث  وذلك لم ،ة قمرية لغرض تلبية خدمات االذاعة والتلفزيون المصريتأجير األولى والثانية سع

لـى اتفاقيـة   يد، والجدير بالذكر أن مصر انضمت إوقابلة للتجد م)١٩٩٠(سنوات تبدأ من أول نوفمبر 
  سات) وملحقها في ذلك الوقت.الهيئة الدولية لألقمار الصناعية لالتصاالت البحرية (أنمار

دأت المناطق األخرى في الوطن العربي تتأثر بتكنولوجيا الفضـاء إذ وصـل   ات بيوفي التسعين
مما ساعد على وجـود أكثـر مـن قمـر      ؛إرسال القنوات الفضائية العالمية إلى منطقة الخليج العربي

ا في عام غطي البلدان العربيةصناعي ياستئجار أول قناة من أجل اتحـاد إذاعـات    م) تم١٩٩٠(. أيض
ويستمر بثهـا علـى مـدار السـاعة للخدمـة       ،) على عربسات٢٣الستفادة من القناة (ل الدول العربية

، إذ بين الهيئات التلفزيونيـة العربيـة  نقل االخبار والبرامج المتبادلة  :تمثلة فيالم ،التلفزيونية االقليمية
ا مع عربسـات السـتئجار القنـاة    اتفاقً م)١٩٩٠(يونيو  ١٢وقع اتحاد االذاعة والتلفزيون العربي في 



  
 

 
 

غزيرة االشعاع لمنـتظم عبـر   دة ثالث سنوات، وكانت القناة الفضائية المصرية أول من بدأت بثها الم
وكانت هذه االنطالقة األولى للشبكة الفضائية العربية وتزامنت مـع خطـوة   م). ١٩٩٠(عربسات عام 

وخصصـت لبـث    ،قناة القمرية الثانية في الخدمـة المملكة العربية السعودية التي تمثلت في استئجار ال
، ثم توالـت  م)١٩٩١(يوليو  ١٨وبدأ بث برامجه من لندن في  ،وسطالشرق األ برامجها مركز تلفزيون

القنوات العربية في االنطالق والتزايد وأصبح المواطن العربي يمتلـك هوائيـات اسـتقبال للقنـوات     
، فظهـرت  للبلـدان العربيـة بـذلك    ، بعد أن أصبح مسـموحا التلفزيونية الفضائية العربية واالجنبية

  يون الكابلي كما هو الحال في مصر.خرى منها خدمة التلفزمشروعات فضائيات ُأ
  عديـد مـن القنـوات    وساطة األقمار الصناعية مع بـدء  ضغط بواستخدم االتصال الرقمي الم

 قابـل أجـر  شتركين في القنوات أو الشبكة مغطي الموباستخدام نظام التشفير الذي ي ،الفضائية العربية
ويتم البث مـن خـارج   شاركة القنوات الرسمية والخاصة، خذ بهذا النظام بمشهري أو سنوي، وبدأ األ

 )Arabsat-3(تم اطالق القمـر الصـناعي الثالـث     م)١٩٩٢(الوطن العربي ألسباب فنية. وفي عام 
تم االستغناء عـن القمـر الصـناعي     م)١٩٩٢( سبتمبر ٣١بوساطة الصاروخ الفرنسي (اريان) وفي 

)Arbsat1-B( م) حصلت مؤسسة١٩٩٣(وفي فبراير  ،) بصفة نهائية النتهاء عملهArab Sat  علـى (
وقعـت   م)،١٩٩٣(نيسان  ١٧) الكندية، وفي Tele satقمر صناعي احتياطي في المدار من مؤسسة (

الفرنسية لتصميم وتصنيع قمرين صناعيين مـن  ) Aerospovialcمؤسسة عربسات عقداً مع مؤسسة (
ول من الجيـل  م) تم إطالق القمر الصناعي األ١٩٩٦(وفي عام  ،الجيل الثاني لمنظومة أقمار عربسات

) ووضعه في المدار بوساطة الصاروخ الفرنسي (اريان) انطالقًا مـن قاعـدة   Arabsat-2-Aالثاني (
) سنة، ومن ١٢مر هذا القمر () قناة قمرية، ويبلغ ع٣٤) (Arab sat-2-A(غويان) الفرنسية ويضم ((

 ١٩٩٦مميزاته ان قدرته االشعاعية اقوى من قدرة اقمار الجيل الثاني، وفي تشرين الثاني مـن عـام   
) ويستطيع الجيل الثاني ألقمار عربسات Arabsat-2-Bاطلق القمر الصناعي الثاني من الجيل الثاني (

لالتصاالت في الوطن العربي وبعض البالد المجاورة، ويقدم الخـدمات   ان يوفر االحتياجات االساسية
  .االتصالية التقليدية فضالً عن الخدمات الرقمية الجديدة

ـ  وإن أقمار االتصاالت عبر الفضاء شهدت تطورات تقنية إعالمية م نع أول قمـر  نـذ أن ص
واإلعالمي للبث الفضـائي. وعلـى    والغاية هي االرتقاء بمستوى االداء التقني واالتصالي ،لالتصاالت

مـن األقمـار   أيضا االسـتفادة   ،الرغم من دخول القنوات الفضائية العربية إلى كثير من الدول العربية
ـ   ؛الصناعية في إنشاء القنوات الفضائية درات فضـائية  إال أنها ما زالت تواجه تحديات كبيرة أمـام قُ

  مذهلة.



 

  
 

 اوتطورها لسينما العربيةا ةأشنبالنسبة ل -رابع: 

تاريخ السـينما   مر أخذت مصر الريادة في السينما شأنها شأن باقي وسائل اإلعالم، فقد كعادتها
صناعة السينما، وقد كان غيـر المصـريين هـم مـن      ، والتي أثرت علىعديد من المراحلالمصرية ب

وقـد كـان    )،م١٨٩٦(وكان أول عرض لفيلم سينمائي باإلسكندرية عام  ،خاضوا التجارب السينمائية
وكـان أول عـرض    ،مصنوع في فرنسا، وتم عرضه بإحدى قاعات بورصة طوسـون باإلسـكندرية  

  م).١٨٩٦( نوفمبر ٢٨سينمائي في القاهرة في سينما سانتي في 
م) بقهوة سانتي بحديقـة  ١٩٠٠(أن أول عرض سينمائي كان في إبريل عام بينما ذكر آخرون 

ن بطبيعة الحال مثل العـرض السـينمائي   ن لم تكُفقد كانت المقاهي دور عرض سينمائي، وإ األزبكية،
 رعان ما تحولت تلك المقاهي إلـى بل كان عبارة عن دكه خشبية في بداية األمر ثم س ،المعروف لدينا

في ذلـك   ينظراً لالستعمار البريطانعربية؛ لم تبدأ مصر حينها بإنتاج األفالم الو ،شكل سينمائي حقيقي
، وقد قـام  ذلك الوقتم من يمتلكون دور العرض واإلنتاج السينمائي في كانوا األجانب ه ، حيثُالوقت

بادرة، والقيام بالعمل السـينمائي كمـا كـان    بالنهوض بالسينما ألخذ م نوغرافيوبفاعلون السينما الطو
من إنتاج "دي الجـا   م)١٩١٢(وقد كان أول إنتاج سينمائي تم في مصر عام ، الما في مصر ناألخوا

فـالم تـرتبط بمشـاكلهم    شاهد المصري، وتقـديم أ منه لجذب انتباه الم وذلك محاولةً ،ي" الفرنسنرد
وهناك مؤرخون يروا أن نشأة السينما فـي مصـر   ". في شوارع اإلسكندرية"تحت عنوان االجتماعية 
مثـل سـينمائي   ظهر فيه "محمد كريم" كأول م حيثُ ،"شرف البدوي" )، بظهور فيلم:١٩١٧(بدأت عام 
  تلك األفالم كانت من إنتاج شركات أجنبية.   ميعمصري، ج

بلة فـي  حين تم عرض فيلم "قُ م)١٩٢٧(كان في شهر مايو عام خالص لكن أول إنتاج مصري 
الصحراء"، ويرض بـدار   عدذلك الفيلم كأول فيلم مصري روائي طويل ثم عاقبه فيلم "ليلي"، والذي ع

مثلـة  نتجـة والم وقامت عزيزة أميـر الم  م)،١٩٢٧( منوفمبر عا ١٦بالقاهرة  "لمتر بو"سينما  ضعر
يـل".  فيلم "بنت الل م)١٩٢٩( عام يس شركة "إيزيس فيلم" التي أنتجتالمصرية بنشاطها السينمائي بتأس

 البدايـة  لطةس  من نوعا تمتلك أن بذلك واستطاعت السينمائية، األفالم إنتاجساقة في  مصر تُعتبربالتالي 

 تحديداً منه والتجاري المصري الفيلم فرض حيثُ العربي، الوطن بلدان باقي لتشمل مصر  من امتدت التي

 كانت السينما العربية تقوم بتصوير أفـالم قصـيرة ذات   حيثُ، مكان كل في العربي شاهدالم على نفسه
  طابع وطني استقاللي أو احتفالي.

   



  
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سات"خليفة "

  حلماً في السبعينات فأصبح واقعا كان
  إعداد/ فاطمة حممود

 أول سات خليفة واليوم العامل، يف األطول خليفة برج باألمس
 قمر أول بإطالق اإلمارات عاشته تارخيي إمارايت، حدث  صناعي قمر

بدأت منطقة اإلطالق  )،%١٠٠( إماراتية بأيدي مصنوع عريب صناعي
تانيجاشيما" الفضائية على منت أول صاروخ من اليابان وذلك من حمطة "

H-IIA وذلك بعد أن استغرق أربعة أعوام يف التصنيع والتجهيز ،
واالستعداد والتدريب لفريق العمل، ويعترب خليفة سات أول قمر يتم 
تطويره داخل الغرف النظيفة يف خمتربات تقنيات الفضاء يف مركز "حممد 

  بن راشد للفضاء".
ء "خليفة سات" ومتابعة دخوله إلى مداره اُطلقت إشارة بد

  ) كم تقريبا.٦١٣المنخفض حول األرض على ارتفاع (



 

  
 

) كيلـو  ٣٣٠"خليفة سات" قمر صناعي من فئة األقمار متوسطة الحجم والذي يصل وزنه إلى (
كترونيـة  جرام، كما يحتوي القمر على كاميرا كانسة، وعديد من األنظمة الكهربائية والميكانيكيـة واإلل 

برنامج "خليفة سـات" عـدة أنظمـة،     يشملتعمل كُل منها في سبيل الوصول إلى غرض التصوير، و
  وهي:

 نظام القمر الصناعي  
 نظام المحطة األرضية  
 نظام اإلطالق 

بالنسبة للقمر الصناعي يوجد فيه نموذج التجريب إلى القمر؛ وذلك للتأكد من سـالمة جميـع   
وفاعليتها مع بعضها في انجاز المهمة الرسمية، كـذلك تـم تصـميمه     التصميمات الموجودة في القمر

) درجـة  ١٠٠ليالئم طبيعة الفضاء حيثُ ال يوجد هواء، اشعاعات، كما أن درجات الحرارة ترتفع إلى (
  درجة مئوية. ٥٠)-:  ٤٠-مئوية، وفي بعض الحاالت تنخفض إلى (

ة مع شـركة "ميتسـوبيش" للصـناعات    انطلق القمر الصناعي اإلماراتي "خليفة سات" بالشراك
دبـي  "، و"1-دبي سـات الثقيلة ليكون بذلك ثالث قمر صناعي إماراتي يحلق في الفضاء بعد القمرين "

، وبصدد إطالق "خليفة سات"، فالفارق بين هؤالء األقمار الصناعية الثالثة هو أن القمر سيمر "2-سات
لى الصور الفضائية في توقيتات مختلفة، ولكـن  بتوقيتات مختلفة؛ حيث يسمح للمستخدمين الحصول ع

االختالف أن "خليفة سات" سيغطى صور األرض في الفترة المسائية في حـين أن األقمـار األخـرى    
  تغطي صور األرض في الفترة الصباحية.

  أهداف القمر الصناعي "خليفة سات":
وذلك لتلبية األغراض التـي تشـمل    يوفر "خليفة سات" صورا عالية الوضوح لسطح األرض،

التغيرات البيئية، وتقديم المساعدة لجهود اإلغاثة في حاالت الكوارث الطبيعية في كافة أنحـاء العـالم   
كلما استدعت الحاجة، كما أن الهدف الرئيس من "خليفة سات"، هو المساهمة فـي تحفيـز الكفـاءات    

ووضع حجر األساس لصناعة األقمـار الصـناعية فـي    اإلماراتية، وخلق فرص توظيفية متنوعة لهم 
  اإلمارات، ويساهم أيضا في توفير البيانات لدعم عمليات التخطيط العمراني محليا وعالميا.

  
  
  



  
 

 
 

  ":تقنية للقمر الصناعي "خليفة ساتالمواصفات ال
وزيـع،  ألواح شمسـية قابلـة إلعـادة الت    أربع على ويحتوى سداسيا، شكالً "سات خليفة" يتخذ

ويتألف الناقل من سطحين ولوح علوي واقي من الشمس تم تصنيعه كي يحمي القمر من اإلشـعاعات  
الضارة والتقلبات الحادة في درجات الحرارة، ويعتبر القمر الصناعي اإلمـاراتي األكثـر تقـدما مـن     

جهـاز استشـعار    )١٥) جيجابايت، ويوجد به (٢٧الناحية التكنولوجية، حيثُ يمتلك القمر حجم ذاكرة (
) نقطـة وصـول للمحطـة    ١٤) كيلومترات في الثانية، وتوجد (٧.٥وتصل سرعته في الفضاء إلى (

) ٣٢األرضية بشكل يومي عالميا، كما تبلغ سرعة نقل البيانات للقياس عـن بعـد وتتبـع األوامـر (    
) ٨٧لثانيـة، ويضـم (  ) ميجابايت في ا٣٢٠كيلوبايت في الثانية، وسرعة نقل البيانات لتحميل الصور (

  ، وذلك لتحديد مكان القمر الصناعي.GPS Receiver) ٢) وحدة هيكلية، و (١٤٦وحدة إلكترونية، و(

  : KHCS" نظام تصوير "خليفة سات
)، وحـدة لبـث   EOSيتكون من ثالثة أنظمة فرعية أساسية؛ النظام الكهروبصري الفرعـي ( 

) متـر  ٧.٠، تم تطوير الكـاميرا لتبلـغ دقتهـا (   )SSR)، وحدة التسجيل اإللكترونية (ITUالصور (
)GSD ،متر في أربعة نطاقات متعددة األطياف، كما تشـمل قـدرات    ٢.٩٨) للتصوير البانكروماتي

مرئيـة وتحـت   التصوير متعددة األطياف في خليفة سات أربع قنوات في كل من النطاقات الطيفيـة ال 
 )١٥(شـعاعي  الحمراء القريبة) بدقة تصـوير إ  وزرقاء، وتحتخضراء، وحمراء، الحمراء القريبة (

  بت.

  :التحكم األرضي للقمر الصناعي "خليفة سات"
 دات راديويـة ردونظام ت ،هوائي :وهي ،م األرضي ثالث أنظمة فرعية أساسيةيضم نظام التحكُ

ـ  الوظيفـة  الصور؛ تتمثلومحطة مراقبة المهمة، ومحطة استقبال ومعالجة ، فرعي  للهـوائي  ةالرئيس
إلى القمـر الصـناعي،    التعليمات وإرسال التصوير، أوامر نقل في الفرعي الراديوية الترددات ونظام

 همةالم راقبةم محطة وتتولى تغذية إكس باند، إلى تنزيل الصور من خالل إضافةًواستقبال المعلومات، 
 مـن  بكـل  الخاصـة  المـوارد  وجدولة ترتيب ذلك ويتضمن بأكملها، همةالم وتشغيل تخطيط وليةمسئ

 الفـوري  باالسـتقبال  تقـوم  فهـي  الصور ومعالجة استقبال محطة واألرضية، أما الفضائية العناصر
إدارة عـن  فضالً معيارية، وقوائم صور إنشاء على تعمل كما الهابط، االتصال رابط لبيانات عالجةوالم 

 بالعمالء. الخاصة الصور ومعالجة استقبال محطات مع والربط األرشيفات



 

  
 

سيسهم في ترسيخ مكانة اإلمارات كدولة رائدة ف قطاع علوم الفضاء  يعد "خليفة سات" انجازا
على مساعد في إعداد جيل رائـد فـي علـوم    ستوى العالم وأيقونة تقنية إماراتية لخدمة البشرية، كما ي

  الفضاء.



 

 

 

 




 
 التواصل، منط عرب يتشكل اإلنساين الوعي أن "ماكلوهان" رأى

 مكتوباً، أو شفهياً التواصل كون بالنمط قصدي كان وإن فإنه
 ا،ذا التواصل أدوات ملكية منط إطار يف مقوالته نرى أن فبإمكاننا

 اإلعالم وسائل ملكية تاريخ ويشهد التأثري، ميلك األداة ميلك فمن
 السيطرة حاولت عدة أطراف بني الرتال هذا على تنظيمها وتاريخ
 تنظيم آليات؛ لذا يسعى هذا اجلُزء من الكتاب إىل التعرف على عليها

  .وتنوعها اإلعالمية الوسائل وملكية
هذا  حاولي الدول، تلفخمُ وتطبيقات الدولية املعايري بني فما

 الوسائل ملكية تنظيم لقضية العريضة اخلطوط استعراضاجلزء 
 التجربة عليها استقرت اليت واملعايري تطورها، حيثُ من اإلعالمية

 ريةح ومحاية العدالة ستوياتم أكرب حيقق بشكل تنظيمها يف الدولية
 تلك صياغة كيفية يف خمتلفة دول من جتارب عدة عرض مع التعبري،
 مواطنيها حق تضمن مؤسسية وإجراءات تشريعية نصوص يف املعايري

  .املنافذ متعدد احملتوى، متنوع إعالم يف
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 ريةح في الحق من كفرع اإلعالم ريةح قضايا مع يتقاطع اإلعالم وسائل تملك عن الحديث إن
 المدنية بالحقوق الخاص الدولي للعهد فطبقًا. قراطيةديم أكثر بطريقة يدار جتمعم ألي األساسية التعبير

. "التعبير ريةح في حق إنسان للكُ" فإن عشر التاسعة مادته في مصر قبل من عليه والموقع، والسياسية
 آخرين إلى ونقلها وتلقيها، واألفكار، المعلومات ضروب ختلفم التماس في حريته الحق هذا ويشمل
 أخرى وسيلة بأية أو فني، قالب في أو مطبوع، أو مكتوب، شكل على سواء للحدود، اعتبار دونما

 انهلكو التعبير حرية في الحق عن إعالمية وسيلة وتملك إنشاء على القدرة تنفصل ال وبذلك". يختارها
 اهتماما الحق هذا مارسةم نظمتُ ومؤسسية تشريعية ظملنُ التأسيس والقى .الحق هذا ممارسة وسيلة
 الترخيص نظام أن اإلنسان بحقوق الخاصة المفوضية رأت :ذلك على فمثال التاريخ، عبر متواليا

 أحد في ذكرت حيثُ الطباعة، خالل من التعبير ريةح في الحق مارسةلم قيدم حفالص إلصدار
 غير أمرا المطبوع اإلعالم وسائل على خاصة تسجيل تطلباتم فرض إن" شتركةالم اتهإعالنا

  .تجنبه وينبغي استخدامه ساءي وقد ضروريا،
 اشروطً تفرض والتي التسجيل، طلبات رفض في تقديرية لطةبس تسمح التي التسجيل أنظمة إن

 ثيرةم تكون الحكومة عن ستقلةم غير جهات عليها تشرف التي أو المطبوع، اإلعالم وسائل على كبيرة
 حفالص تسجيل رفض أن تحدةالم لألمم التابعة اإلنسان حقوق لجنة وقررت .خاص بشكل للمشاكل

يانتهاكا عد مقطاع لتنظيم توصيات بإصدار األوروبي االتحاد وزراء مجلس وقام التعبير، لحرية اباشر 
  .التعبير ريةبح التمتع عززتُ التي اإلعالمية الوسائل تنوع يضمن بما والمرئي المسموع البث

 وسائل وتنقسم إعالمية، وسيلة وإدارة إنشاء على درةالقُ بمعنى هذا الجزء في الملكية ذكر يأتي
  الخاص. واإلعالم ،العام اإلعالم قسمين، إلى المالكة الجهة حيثُ من اإلعالم

 بشكل حددتُ اتهاإدار وطريقة اإلعالمية الوسيلة أهداف فإن مبسطاً، اتقسيم هذا يبقى ولكن
 مملوكة عامة أموال من مولتُ التي العامة اإلعالم وسائل جميع نأ الرغم فعلى: الملكية نوع أساسي
 قبل من عليه سيطرم إعالم: قسمين إلى العامة اإلعالمية الوسائل قسمتُ اتهإدار طرائق نأ الإ للشعب،
 ليتم عامة أموال من الممولة اإلعالمية الوسيلة توجهات على السياسية لطةالس سيطرتُ حيثُ ،الدولة

 وضوابط معايير له السياسية السيطرة عن ستقلم عام إعالم أو الحزبية، مصالحها خدمة في استخدامها
 التأثير عن بمنأى جتمعم في الموجودة التوجهات ختلفلم كعارض ويعمل سائلة،للم اخاضع منه تجعل

 من التي جاريةالتُ التأثيرات ويواجه السلطة، على القائمين باختالف توجهاته تختلف وال السياسي،
  .المقدمة المادة حتوىم على التأثير انهشأ



  
 

 
 

 إلى اإلعالمية للوسائل الخاصة الملكية تنقسم حيثُ الخاصة، الملكية ذو لإلعالم بالنسبة وكذلك
 جاريةالتُ الكفاءة لمعايير حتواهوم إدارته تخضع حيثُ للربح، الهادف التجاري الخاص اإلعالم: قسمين

 خدمة قدمي للربح، هادف غير جتمعيم خاص وإعالم تجارية، شركة كأي الربح لتحقيق تسعى التي
جتمعيةم جتمعية الخدمة توصيل هو لديه األول المعيار يكون جارية،التُ التوجهات عن ابعيدالتي الم 

  .الخدمة محل جتمعللم اإلعالمية الوسيلة تحددها

  قضية الملكية:
 الشخصي لهدفه تمي ال تغيير من بصنعها قام التي الموجات تحدثهس ما يتوقع" هرتز" يكنلم 

" ماكسويل" لهمهلم الرياضية عادالتالم إثبات على امنصب موجات نعبص اهتمامه كان فقد عمله، من
 بترددات الطاقة نقل تستطيع الكهربائي التيار مرور من تنشأ موجات سمىي شيء وجود أثبت الذي

ئل فعندما ،"كهرومغناطيسية موجات" أسماها ختلفةمالعملية التطبيقات عن البهطُ أحد من" هرتز" س 
ا أثبت الذي للموجات، مكنةالمعلى درةالقُ عملي لها، تطبيقية أهمية أي يوجد ال ،شيء ال: "قال نعها،ص 
 يوجد أنه قال عندما حق على كان" ماكسويل" المايسترو أن تثبت التي التجارب تلك إحدى فقط اليهإ
  ".اآلن هي ها ولكنها ردة،لمجا بالعين نراها أن مكني ال "كهرومغناطيسية موجات"

 القرن خالل دتوج التي الفيزيائية االكتشافات حدثهتُ الذي بالمدى استبصرم" هيرتز" يكن لم
 ستمرم مصدر ألول" فولتا أليساندرو" باختراع القرن بدأ فقد واالقتصاد، تمعالمج في عشر التاسع
 التاسع القرن صناعات قوام لتكون عليها التحسينات استمرت والتي ،"فولتا بطارية" الكهربائية، للطاقة
 م)١٨٣٧( عام وفي .والبوتاسيوم كالكالسيوم جديدة كيميائية عناصر واكتشاف فصل في ساهمولتُ عشر،
 وتنشئ ،البالد أنحاء تربطل ؛النحاسية األسالك شبكات لتمتد التلغراف "مورس صامويل" يخترع

 ويؤسس ،التليفون" بل جرهام" يخترع م)١٨٧٦( عام وفي التلغراف، بشئون تعني إدارات الحكومات
" الالشيء" لهذا كان لذلك المسافات، عبر اصوتي التواصل مكنالم من صبحوي، الكندية إلمبراطورتيه

ستقبالم مخترعه. به تنبأ عما ستقالًم  
 عن مورس شفرة أول إرسال" ماركوني جوليامو" استطاع حتى سنوات عشرة تمر تكد فلم

 هائلة، استثمارات ضخت والتي ،الالسلكي للتلغراف ماركوني شركة بعدها ليؤسس ؛الموجات طريق
البريطانية الحكومة تلقفتها والتي ،الالسلكية االتصاالت مجال في الحصرية، أرباحها على عتمدةم 

 حيطالم من اآلخر الجانب في حدثي ما هذا عن ببعيد نكُي ولم. الملكي األسطول فنس لربط الستخدامها
 أول بإرسال األمريكي، الجوية األحوال مكتب لدى العامل الكندي ،"فيسيدن رينالد" قام عندما األطلنطي



 

  
 

 جودة لتحسين األمريكيين األعمال رجال من األموال عليه لتتدفق الراديو موجات عبر صوتية رسالة
 صوتية رسالة أول بث من م)١٩٠٦( أواخر في استطاع حتى اتجاري استخدامه من يمكّن بما اختراعه

  .الموجات باستخدام األميال مئات مسافة على
 تنقل راديو محطات بدمج التليفونية االتصاالت بنية تطوير على انصبم" فيسيدن" اختراع كان 

ا حادثاتالمالتي المناطق في األسالك عن عوض يكوسيلة إليه االلتفات يتم ولم مدها، فيها بصع 
 عن االنعزال تمام منعزل وقتها االتصال تكنولوجيا في التطور نيكُ لم .وقتها الجماهيري لالتصال

 باريس في نوعها من جديدة إعالمية خدمة تأسيس تم م)١٨٩٠( علم ففي لإلعالم، جديدة وسائل ايجاد
 المقاهي، في ملةبالع تعمل تليفونات بوضع "تياتروفون" شركة قامت حيثُ ،"تياتروفون" تسميتها تم

 وتخللتها الموسيقية والحفالت األوبرا لمسرحيات االستماع من مالئهاع مكنتُ واألندية والفنادق،
 في خرىُأ شركات وتبعتها العمل، في "تياتروفون" شركة واستمرت. الفواصل خالل إخبارية خصاتملُ

: الجديدة اإلعالم وسيلة شهدته الذي اإلقبال بسبب م)١٩٣٢( في أعمالها أغلقت حتى أوروبية، دول
  .المنزلي الراديو

 أجهزة عمل تطوير من دوائرها ومكونات الكهرباء مجال في االكتشافات في التطور أدى فقد
 تكلفتها انخفاض وأدى الكبير؛ النطاق على تصنيعها مكنالم من صبحلي الراديو موجات واستقبال بث
 أعلى في نصبه يتم إرسال هوائي جردم ،كبيرة تجهيزات إلى الحاجة دون البث من األفراد تمكين إلى

 غطيتُ وأخبار موسيقى من يشاء ما بث الفرد ويستطيع انسبي صغير بث جهاز إلى إضافةً ،مكنةم قطةنُ
 ماركوني شركة قامت التي المنزلي الراديو أجهزة على ستمعيهم ستقبلهالي دونه، ما أو الحي نطاق

 البث أجهزة من كالً شراء على إقباالً إعالمية كوسيلة الراديو بدايات وشهدت. تصنيعها في بالتوسع
  الحكومات. فعل ردود اختلفت الجديدة، الظاهرة تلك وأمام. واالستقبال
 البث سياسات تطور مع قارنةبالم الدولة تنشئها التي اإلذاعات تطور إلى النظر الشيق من

 العشرين القرن أوائل في الترددات عبر البث ومنع الخاصة لإلذاعات إغالق لفكُ الترددات، واستخدام
 الترددات عبر البث لتوزيع إتاحة وكل باسمها، ناطقة تكون الدولة قبل من إذاعات إنشاء صاحبه
 فما. العامة الصفة بهاواكتسا المواطنين خدمة إلى الدولة سيطرة من اإلذاعات تلك في تحول صاحبه

 حدث لسواها، الترددات على البث وحظر، ”BBC“ إنشاء من م)١٩٢٢عام ( في بريطانيا في حدث
 ذلك من مايو )٢٩( في الخاصة اإلذاعات جميع الدولة أغلقت حيثُ م)،١٩٣٤عام ( في مصر في

 التعددية، نحو البث سياسات تحولت وكما، بيومين التاريخ هذا بعد الرسمية اإلذاعة بث ليبدأ العام،
  .بدورها العامة اإلذاعات تحولت



  
 

 
 

 للخط اتباعها عدم بمعنى عامة، صفة ذات إذاعة نشأة بدايات أن" سيفرتسن ترين" ترى
 المعترك عن ابعيد اإلذاعات تلك تحييد في الرغبة منشأه كان الدولة على للقائمين الصارم السياسي
 كال في" أنه ترى، والنرويج بريطانيا في العامة اإلذاعات بنشأة المعنية أطروحتها ففي السياسي،
 باتخاذ السيطرة عن حجمينم كانوا مولكنه ،)اإلذاعات في( للتحكم وسيلة الحكومات أرادت الدولتين،
 للدولة" العامة للمصالح تستجيب منظومة تأسيس هو الهدف كانو ،البث) برامج( عن التامة المسئولية
 بين ما شغل،تَ أن انهشأ من األغلبية فحكومة، متوالية حكومة لكل البوق دور تؤدي أن بدون" والشعب

  ".المعارضة مقاعد وضحاها ليلة
 اإلذاعات تلك دور عن الدولتين لكال السلطة دوائر في الدائرة ناقشاتللم" سيفرتسن" وتعرض

المعني العامة لإلذاعة "الألبوي النمط" أسمته ما على وقتها اإلذاعات دور واستقرار ،حديثًا نشأةالم 
  .أذواقهم تنويعات ختلفم بإرضاء يعني وسيط كونه عن اعوض المواطنين، وتثقيف بتعليم

  الدولة؟ وتليفزيون راديو أم عامة إذاعة :مصر
 الراديو بث بدأ فقد أوروبا، دول في حدثُي كان عما مصر في اإلذاعي البث بدايات تختلف لم

 ا،به خاصة إذاعة للدولة يكون أن دون من مصر في قيمينالم واألجانب المصريين من مصر في
 بحيث ،المواطنين من إقباالً القت وقد األهلية، باإلذاعات سميتُ تلك الخاصة الراديو محطات وكانت

 أحد قال كما ، "القطر في متعددة نواحيوإلى  من خطابا أربعين أو ثالثين يوميا يحمل البريد كان
الفائت القرن ثالثينيات في المحطات الكم.  

 بدأت والتي ،ماركوني شركة مع بالشراكة منشئةالُ اإلذاعة لصالح المحطات تلك الدولة أغلقت
 وتلقي". المصرية للحكومة الالسلكية اإلذاعة" افتاح عن باإلعالن ،م)١٩٣٤عام  مايو ٣١( في البث
 ماركوني شركة وتوكل الدولة، تملكها إذاعة لتكون انشائها على بالضوء اإلذاعة بثتها كلمات أولى

 عينتُ أعضاء، )٥( من مجلس البرامج على اإلشراف يتولى أن على برامجها، وإعداد لتشغيلها
 أجهزة ملكية على رسوم الحكومة فرضت كما الشركة، الختيار إثنان وتترك ممنه ثالثة الحكومة
  .اتهإيرادا من%) ٦٠( على ماركوني شركة وتحصل دوريا، حصلتُ الراديو

 عام في اتشريع لتصدر م)١٩٤٧( عام في ماركوني شركة مع التشغيل عقد بفسخ الدولة قامت
)١٩٤٩( اتهإدار على يقوم الوزراء مجلس تتبع مستقلة لهيئة اإلذاعة حولي )١٣( اعضو متختاره 

 التي اإلذاعات تطور مع تتقارب خطوة في الصلة، ذوي والوزراء العامة الشخصيات بين ما الحكومة
 وبصعود. عامة مؤسسات إلى تتحول ثم جاريةتُ أطراف مع كشراكة تبدأ: الدول ختلفم أنشأتها



 

  
 

 هذا توقف لها، اإلذاعة وتبعية اإلرشاد وزارة وإنشاء مصر، في كمالح سدة إلى األحرار الضباط
 الذي األمر للدولة، السياسي الرسمي بالخط المصرية اإلذاعة بالتزام مغايرا مسلكًا ليسلك التطور
  .والتليفزيون اإلذاعة اتحاد عمل لتنظيم القائم )٢٤( رقم القانون في آثاره تتبدى مازالت

 لتدخل الدولة قبل من عليها سيطرالم اإلذاعات نمط من والتليفزيون اإلذاعة اتحاد ويقترب
 لعام ١٣( رقم القانون نصوص في فنجد ستويات،م عدة عبر إدارته في والتنفيذية السياسية السلطة
 مجلس رئيس: في مثلةم ،السياسية لطةالس سيطرة م)١٩٨٩ لعام ٢٢٣( بقانون وتعديالته م)١٩٧٩

 غير" أعضاء" من االتحاد إدارة على القائم األمناء مجلس تشكيل على، الجمهورية ورئيس ،الوزراء
وال العدد، حدديم القانون حددي ال كما م،إعفائهِ قواعد وال المنصب لهمشغُ دةم قواعد بيني عاملتهمم 

  . الجمهورية رئيس لقرار يتركها إذ ماديا
. رفضها له يحق إذ األمناء مجلس يتخذها التي القرارات على اإلعالموزير  سيطرة تتبدى كما

 على السياسية لطةالس سيطرتُ كما. باالتحاد ةالرئيس للوظائف الشاغلين تعيين اإلعالم وزير ويتولى
 القانون نص والذي ،االتحاد داخل اليومي العمل بإدارة يعني الذي نتدبينالم األعضاء مجلس تشكيل
 على اإلعالم وزير سيطري كما م،اختياره آلية بيان دون الجمهورية رئيس قبل من أعضاءه تعيين على

 مجلس تشكيل على السياسية السيطرة تقتصر ال وبذلك. لالتحاد ةالرئيس للوظائف الشاغلين تعيينات
 العامة اإلذاعات فيبها  عهدي ما عادة والتي اإلدارية، والمهام اليومي حتوىالم إلى تمتد بل األمناء؛

 امقيم المجلس ليبقى العامة اإلذاعة بإدارة إليه ويعهد األمناء مجلس فقط يختاره تنفيذي عام مدير إلى
  .تشريعيا عليه المنصوص اإلذاعة دور تنفيذ في ونجاحه ألدائه

 القطاعات في التنفيذيين دراءالم إلى العامة اإلذاعات في اليومي حتوىالم إدارة وتعهد
 حتوىالم اختيار من فيها العاملين األفراد تمكين على تعتمد العامة لإلذاعات اإلدارية فالسياسة المختلفة،

 من عليها سيطرالم اإلذاعة خالف على وهذا لإلذاعة، العامة القواعد طارإ في عنه المسئولية وتحمل
 تتبدى كما .اليومي العمل تفاصيل على لياالع المناصب سيطرة في اتهسيطر تتجلى التي الدولة قبل

 الذكر سابق القانون من الرابعة المادة نصوص في الدولة على للقائمين السياسي للخط االتحاد تبعية
 اإلذاعة تحادا على باإلشراف ختصالمو السياسية، السلطة مثلم اإلعالم وزير :من تجعل والتي

 القانون في عليها المنصوص األخرى والمهام ،القومية والخدمات ،لألهداف تنفيذه تابعةوم ،والتليفزيون
، االجتماعي والسالم ،القومية واالهداف العليا، بالسياسة والخدمات االهداف هذه ربط يكفل بما"

  ."للدولة اإلعالمية والخطة الوطنية، والوحدة



  
 

 
 

 الدور يتبدى والتليفزيون اإلذاعة اتحاد لعمل قانونًا عليها المنصوص األهداف قراءة وخالل
 المسموع اإلذاعي، اإلعالم رسالة وتحقيق واألخالق، بالثقافة يتعلق فيما إنفاذه لالتحاد المنوط التوجيهي
 نمط عن االتحاد بعدي الذي وهذا. جتمعللم العامة السياسة إطار في اوتنفيذً اوتخطيطً سياسية والمرئي،
 حتوىم ذات متنوعة برامج خريطة طريق عن لمجتمعيا التنوع تمثيل إلىتهدف  التي العامة اإلذاعات

بما تميز،م كيان عن تمايزها عدم إبان العامة اإلذاعات بدايات في انتشر الذي األبوي النمط من قربهي 
  .الدولة

 هي السياسية السلطة على للقائمين والتليفزيون اإلذاعة اتحاد تبعية بينتُ التي النقاط أكثر ومن
 اتحاد بصفتها لالتحاد العمومية فالجمعية. لالتحاد العمومية للجمعية المشرع وضعه الذي التصور
 اإلعالم، وزير يختارهم" الخبرة ذوي" من وعدد ،السياسيين الوزراء من مجموعة من تتكون المالكين،

 األعلى المجلس رئيس :وهما ،وعضوان األمناء مجلس إلى إضافةً العمومية، الجمعية يرأس والذي
 اإلعالمية، الوسيلة لتلك" المالكين" أغلبية يجعل بما. نيبهماي من أو األزهر ووكيل والرياضة للشباب
  .السياسية طةالسلُ مثليم من عامة، أموال من الممولة

 الحر للتبادل مساحة انهكو و االستقاللية من العامة، اإلذاعة شروط انطباق عدم نرى وبذلك
 قبل من عليها المسيطر اإلذاعات نمط من يقربه بما والتليفزيون اإلذاعة اتحاد على واآلراء، للمعلومات

  .الدولة

  :الملكية التُجارية لوسائل اإلعالم
 ففي البث، في راديو محطات بدأت حينما تواجدا الملكية أشكال أول هي الخاصة الملكية كانت

 في حديثًا كتشفةالم الراديو تكنولوجيا استخدام على نصبام الحكومات اهتمام أغلب كان حين
 أغاني تبث راديو محطات يدشنون العشرين القرن من األول الربع في المواطنون كان ،االتصاالت

 أصحاب ومن المستمعين من كال من إقباالً القى الذي اإلعالمي التواصل من جديدا نوعا وتنشئ
 اإلقبال التو في فتواجد م،تهلمنتجا الترويج في الوسيلة هذه لقدرة فطنوا الذين التجارية المحال

 إعالنات وجود من الرغم وعلى .الخاصة الراديو محطات عمل استدامة من تمكن التي واالستمرارية
 انهبكو المحطات تلك نصف أن نستطيع ال أننا إال آنذاك، الراديو على المقدمة الفقرات بين ما ذاعتُ

 صناعة القتصاديات عاصرالم بالمعنى المادي الربح على منصبا عملها يكن فلم جارية،تُ إذاعات
 برمجة الى الحاجة دون ستمعينالم لجذب كافيا وحده كان الجديدة اإلعالمية الوسيلة فسحر اإلعالم،

جذب عوامل راعيتُ تخصصةم الترددي الطيف على العربية، الدول سيطرة وبعد أنه إال. علنينالم 



 

  
 

 والدولة ،التجاريين العبين بين ما التنازع شهد فقد ،الحكومات أنشأتها التي اإلذاعات لصالح وإخالئه
  .تليفزيون أو راديو من اإلعالم لوسائل جاريةالتُ الملكية من الحديث للشكل يؤسس ما

  لوسائل اإلعالم: المجتمعيةالملكية 
العام القانون أشتملها أو ابه خاص قانون إفراد تم سواء جتمعية  فالملكية للبث، نظمالمالم

 باشرةًم ستجيبتَ فهي الديمقراطي، البث لخريطة أساسي كونم والمرئي المسموع اإلعالم لوسائل
 باشرة،الم االقتصادية منفعتها لعدم جاريةالتُ اإلعالم وسائل عنها تتغاضى التي المواطنين الحتياجات

  .مفصلة بصورة تلبيتها العامة اإلعالم وسائل تستطيع ال عينةم جتمعاتبم الخاصة الحاجات وتتناول
 إال التجارية، لتلك التشريع عن التليفزيون مجال في المجتمعية للملكية التشريع تأخر من الرغم وعلى

 ذات التليفزيونية للقنوات الترخيص بتفضيل الخاص التليفزيون بث تشريعات في لها مالمح نجد أننا
صرف جاريتُ توجه لها التي تلك على والتعليمي الثقافي حتوىالم.  

 حي ساكني تستهدف التي الحي إذاعة فهناك ،المجتمعية  الراديو إذاعات من عديدة أنواع توجد
 زالءنُ خاطبةلم دفته التي ستشفىالم وإذاعة الجامعي، الحرم غطىتُ التي الجامعة وإذاعة بذاته،

احتياجا وتعالج ستشفىالموإذاعة م،ته أرجاء غطىتُ التي حافظةالم اإلذاعات إلى إضافةً. حافظةالم 
 الثقافة ألوان من عينم لون في تخصصةالم واإلذاعات والمزارعين، المناجم مالع كإذاعات المهنية
 بالتنويعات وإذاعات جارية،التُ اإلذاعات في يجدونه ال فيما متذوقيه احتياجات لبىتُ التي والفنون
 من آخره إلى ختلفة،الم االجتماعية التيارات وإذاعات واألطفال، سنينالم وإذاعات المحلية، اللغوية

 ريةح تعزيز في ساهموتُالمجتمعية،  للتنويعات ختلفةالم واالحتياجات األذواق غطىتُ التي اإلذاعات
  .معها تواصل وفي تهامجتمعا من بمقربة وتعمل االقتصادي، الربح هدفها يكون أن دون التعبير

  :بالتالي تتميز التي انهبكو المجتمعية  اإلذاعات اليونيسكو تعرف
 جتمع عن بمعزل تعمل ال حيثُ :المحلى المجتمع مع التواصل سهولةليس تخدمه، الذي الم 

 تكون بأن ،امكاني إليها الوصول سهولة في أيضا ولكن اإلذاعي، البرنامج حتوياتم في فقط
 .المجتمع أعضاء من معها التواصل سهلوي ،جتمعللم غرافيالج النطاق داخل واقعة

 جتمع يتشارك حيثُ :واإلدارة اإلعداد في التشاركجتمعية  اإلذاعة على القائمين مع المالم 
 .القرار نعص في المشاركة و اإلذاعية البث خريطة وإدارة إعداد في

 الحاجات تلبية جتمعية اإلذاعة من األول الهدف يكون حيثُ :جتمعيةالمالحاجة تلبية الم 
 لتوسيع الحاجة أو تعليمية، أو ،فنية أو، ثقافية :حاجات بين ما أشكالها تتنوع التيالمجتمعية 

 المجتمع. في التعبير مساحة



  
 

 
 

 خاضعة جتمعية اإلذاعة تكون حيثُ :المجتمعية سائلةللمجتمع لخدمة منشأة بوصفها ،المالم، 
 بخالف هذا ،اتهأولويا لتحديدالمجتمعي  للتقييم وخاضعة ذاته، المجتمع قبل من مساءلة

 .التجارية للمعايير خضعتَ التي جاريةالتُ اإلذاعات

  :اعالمي وتنظيمها حفالص ملكية
 وراديو، تليفزيون من البث وسائل ملكية وضع عن المطبوعة الصحافة ملكية وضع يختلف

 بمحدوديتها تتميز التي الموجات األرضيين والراديو للتليفزيون األرضي البث يتطلب حين ففي
 ال النشر طبيعة فإن منحازة، غير مستقلة جهة من بعدالة وينسقها تداخلها يتالفى اتنظيم وتستدعى

 ضمان مبدأ كان فإذا بالنشر، السماح لطةس مارستُ جهة لوجود ستدعيةالم الخاصية تلك فيها تتوافر
الترخيص نظام اعتماد يستلزم التعبير ريةح ذاته المبدأ فإن والتليفزيون، الراديو قنوات إلنشاء سبقالم 
إنشاء منعتَ أو سمحتَ جهة وجود من نفري بالنشر لها والتصريح حفالص.  

 بعض لجوء ذلك استدعى ربما للدولة، القانونية المنظومة إطار في حفالص وضع ولتقنيين
 أو لها، ميزم اسم في حقها لضمان الصحيفة اسم تسجيل بين ما تتنوع التي اإلجراءات بعض إلى الدول

 المالكين معرفة في القارئ وحق اإلعالمية المنظومة شفافية لضمان موحصصه المالكين اسم تسجيل
 هاتمقرا عناوين لتسجيل أو الدولة، تشريعات بحسب قلة يد في اإلعالم وسائل ملكية ركزتَ لمنع أو لها

 وحرية التعبير ريةح مبادئ وتشترط ،تهامقاضا في الناس من أحدا رغب إذا التقاضي لتسهيل اإلدارية
  .الصحف إلصدار والمنع السماح طةسلُ يدها في جهة وجود عدم العامة اإلعالم

 أهم من أن تحدةالم مماُأل بلق من نشأةالم اإلنسان لحقوق السامية المفوضية قررت وقد
 مالتحكُبها  تستطيع التي الترخيص لنظم دول اعتماد هو العالم في التعبير ريةح تواجه التي األخطار

  .ريدهاتُ التي األصوات تمرير في
 ساءي وقد ضروريا، غير أمرا المطبوع اإلعالم وسائل على خاصة تسجيل تطلباتم فرض إن"
 التسجيل، طلبات رفض في تقديرية لطةبس تسمح التي التسجيل أنظمة إن ،تجنبه وينبغي استخدامه

 ستقلةم غير جهات عليها شرفتَ التي أو المطبوع، اإلعالم وسائل على كبيرة شروطًا تفرض والتي
 الترخيص نظام أن المفوضية إعالن في ونجد ."خاص بشكل للمشاكل مثيرة تكون الحكومة عن
تسمح انهأل التعبير، لحرية ذاته حد في معوق حفللص المانحة الجهة على للقائمين تقديرية لطةبس 

 تفرض انهأل أو آرائهم، نشر في الحاكم للنظام عارضينللم الترخيص بعدم يسمح مما ؛للتراخيص
 يستطيع ال من تمنع بوابة بمثابة الشروط تلك يجعل بما المطبوع اإلعالم وسائل إلنشاء عرقلةم شروط



 

  
 

 شرط على نص حيثُ المصري، الصحافة قانون عليه نصي ما ذلك ومثال آراءه، نشر من بلوغها
 ذلك في فرقي ال إصدارها، على الموافقة شروط من كشرط اليومية للصحيفة كتأمين جنيه مليون إيداع
 جهات من عليها اإلشراف يتم ألنه أو ،البالد كامل تغطي وصحيفة االنتشار محدودة محلية صحيفة بين
 يستطيع البرلمانية األغلبية على الحائز الحزب أن المصري القانون في فنرى لطة،الس عن ستقلةم غير

  .حفالص بإصدار الترخيص سلطة على بذلك اسيطرم الصحافة لتنظيم األعلى لسلمجا في التحكم
 بوصفه حفالص ونشر لطبع ترخيص على الحصول جواز عدم مبدأ أن في عليه ستقرالم إن

أمبد استقرت فقد. الصحافة لتنظيم تجربة أي لتقييم البداية بمثابة يعد اعالمي نظام أن الدولية ربةالتج 
 بالتسجيل عنه االستعاضة ويتم. تجنبه وينبغي استخدامه إساءة سهلي ضروري، غير الترخيص
 لحق اضمانً اإلدارية هاتومقرا ومالكيها الصحيفة اسم لتسجيل إدارية عملية جردم وهو اإلجرائي،
 أن يجوز وال. للمتضررين التقاضي ولحق ،اإلعالم وسائل ملكية شفافية ولضمان ،االسم في الصحيفة

 من عقوبات أية التسجيل شروط خرق على يترتب وأال جهة، أية من للرفض قابالً التسجيل يكون
  .الجزاءات من األخرى باألنواع ذلك عن واالستعاضة والتوزيع الطبع من الصحيفة تمكين عدم انهشأ

 من الرغم وعلى ،أنه اإلعالم وسائل تركز من الحد تجارببعض  تقييم خالل من ولوحظ
 ركزتُ كافحةم على القائمين يد في ضعتَ ال القوانين أن إال الملكية ركزتُ عوامل ضمن حفالص احتساب
 بمنع ذلك عن االستعاضة يتم بل التركز كافحةم بدعوى الصدور من حفالص منع سلطة الملكية
  .الحالية خصالر تقييد أو والتليفزيون للراديو جديدة بث خصر إصدار

 لوسائل الملكية أشكال من ختلفةم بأنواع يسمح حفللص الترخيص اشتراط عدم فإن ولذلك،
 مالكها آخر قام حيثُ الوقف، بنظام تعمل والتي الجارديان تجربة انجلترا في فنجد المطبوع، اإلعالم
 إلدارته شروط اواضع وقف إلى تجارية شركة من بتحويلها وفاته بعد استقالليتها ضمان في منه رغبةً

 ختلفم بتواجد اإلجرائي التسجيل نظام يسمح ولذلك للصحيفة، التحريري حتوىالم استقاللية تضمن
 للدولة التشريعية البنية اعتراف لذلك وينبغي. أحجامهما باختالف المجتمعية و جاريةالتُ الملكية أشكال
 للملكية وبالنسبة. للربح الهادفة غير والشركات كالوقف للربح الهادفة غير اإلعالم وسائل ملكية بأشكال
 العامة الملكية ذات اإلعالم مؤسسات إدارة مبادئ بنفس اتهإدار فيجب المطبوع اإلعالم لوسائل العامة

 اإداري والتجاري السياسي التأثير عن واالستقاللية اإلدارة مجالس في تمعيلمجا التمثيل حيث من
اوتحريري.  

 أو الرسمي، التنظيم بين ما فتختلف عام، بشكل الصحافة قطاع تنظيم لتجارب بالنسبة أما
 ارسمي الدولة قبل من تنشأ التي الكيانات :هو ،"الرسمي التنظيم"ب ويقصد. بينهما الدمج أو الطوعي،



  
 

 
 

 تنظيم كل" الطوعي التنظيم"ـب ونقصد السياسي، التدخل وعن الدولة عن اإداري ستقلةم كانت وإن
  .اطوع الصحفية المؤسسات إليه تنضم والذي ،الدولة إطار خارج

  ، وهي:الصحافة قطاع تنظيم عند معها التعامل ينبغي إشكاليات ثمة فإن
 فرض بين ما الصحافة بتنظيم المعني الكيان دور يختلف حيثُ :القانوني أم األخالقي التنظيم 

 عواقب لها ليس إجراءات اتخاذ ذلك في وله ،المنظمة بالمبادئ الطوعي االلتزام من حالة
 عكس على وهذا. تنظيمية غرامات فرض أو التصحيحات بنشر له التابعين كإلزام قانونية،
 عواقب لمخالفته وتكون القانون سلطة إلى الصحافة تنظيم في يستند الذي القانوني التنظيم
 .قانونية

 الكيانات جميع انتماء كفرض القانون، يفرضه الجبري فالتنظيم :الطوعي أم الجبري التنظيم 
 العاملين ينشئه الذي الطوعي التنظيم عكس على بالقانون، نشأةالم التنظيم لهيئة الصحفية
 الدمج من آخر نوع وهناك. ذاتيا المهنة لتنظيم اإلعالم وسائل ومالكي صحفيين من بالصحافة

 يذو كيان كوجود بالصحافة والعاملين الدولة بين ما للتنظيم والطوعي الجبري الشكل بين ما
 على الرسمي التنظيم تضمين أو الطوعي، التنظيم يغطيها ال التي الحاالت لتغطية رسمية صفة
 .الطوعية على تعتمد آليات

 منشأة الصحافة بتنظيم المعنية الهيئة كانت سواء :للصحافة المنظمة الهيئة دور من أو اذاتي 
 حق في الجمهور من قدمةالم الشكاوى بنظر االكتفاء بين ما دورها يختلف فقد الدولة، قبل

 .الصحافة لتنظيم مهنية قواعد وضع أو الصحفية، المؤسسات

 ا منشأة الصحافة بتنظيم المعنية الهيئة كانت سواء :االستقالليةأن فيجب الدولة قبل من أو ذاتي 
 .اتهوماليا تنظيمها في والتجاري السياسي التأثير عن ستقلةم تكون

 الهيئة عمل مجال بدقة التحديد يجب :للصحافة المنظمة الهيئة عمل مجال للصحافة نظمةالم 
 تليفزيون قنوات أو مطبوعة، ومجالت حفص من غطيهاتُ تيال اإلعالم وسائل أنواع حيثُ من

  .اإللكتروني واإلعالم المطبوعة، حفللص اإللكترونية والمواقع وراديو،

  :مصر في حفالص ملكية
 أنشأ أنه نجد على، محمد فترة نذم لذلك مؤرخين مصر، في الصحف ملكية لتطور نظرنا إذا

 لعموم موجهة :وهى ،"المصرية الوقائع"، وهي: الحكم حال لسان لتكون حفص أربعة لنفسة
 بالفرنسية الناطقة" كريدية وقائع"الـو حينذاك، للجيش موجهة :وهي ،"العسكرية الجريدة"و المصريين،



 

  
 

 بالفرنسية الناطقة" اجيبسيان لومونيتور"و لحكمه، للدعاية عليها استيالءه أبان "كريت" في أنشئها والتي
 عهد في للصحف الرسمية الملكية واستمرت .العثماني السلطان ضد الدعاية في استخدمها والتي

 الملكية أشكال في اتطور سماعيلإ عهد شهد وإن تخصصة،م صحف أربع اصدار تم حيثُ ،سماعيلإ
 عدة وظهرت ،"األهلية حفالص"ـ ب حينذاك سمت والتي ،الخاصة الملكية ذات حفالص ظهرت حيثُ

مصر صحيفة"و ،"الوثقى العروة"و ،"أبونضارة" :مثل ،متنوعة صحفية ألوان ذات أهلية حفص"، 
  ".النيل وادي"و ،"األفكار نزهة"و ،"التجارة صحيفة"و

 الزوال في بدأت التي الرسمية حفالص ونافست الفترة هذه في ارواج األهلية حفالص وشهدت
 الصدور، في األهلية حفالص واستمرت ".المصرية الوقائع" سوى منها يتبق ولم خرىاُأل بعد واحدة

 المالكة المساهمة الشركات لتأسيس اتطور ألشخاص المملوكة تلك من بدايةً ملكيتها أشكال وتغيرت
من المصرية األحزاب وخرجت حف،للص بما وتأثرت األهلية، الصحافة ومحرري كتاب حيطم حدثي 
 هذه في السائدة السياسية التوازنات بحسب بالحرية تعتم أو، تضييق من مصر تاريخ من الفترة تلك في

  .تلك أو الفترة
 حفالص إصدار على صنُي وكان م)١٨٨١عام ( في للمطبوعات قانون أول مصر وشهدت

 عام في الصادر بالقانون اإلصدار إجراءات تغيرت ثم لها، تأميني مبلغ وحدد ،اإلخطار بطريق
 لعام ٢٠( رقم المطبوعات قانون في اإلخطار نظام عاد ثم الترخيص، على نص والذي م)١٩٠٩(

 تأسيس نصوص أن إال بالمطبوعات يتعلق فيما اساري القانون كان وإن( اآلن حتى والساري م)١٩٣٦
ملكية وشهدت ،)للصحافة م١٩٩٦ لعام ٩٦( بالقانون منسوخة فيه الواردة باإلخطار حفالص حفالص 
 ونقل الصحافة تنظيم قانون بصدور م)١٩٦٠( عام حفالص تأميم قرار بصدور اجذري اتغير مصر في

  .والمصور ،اليوسف وروز ،واألخبار ،كاألهرام بعضها إصدار في استمرت والتي ،للدولة ملكيتها
 بحسب الملكية أشكال ببعض السماح أو حفالص ملكية على الدولة سيطرة بداية كانت وبذلك

 يكون ما أبعد كانت الفترة تلك في حفللص الدولة ملكية نأ بالذكر وجدير. السياسي النظام توجهات
 اتهإدار مجالس تشكيل على هيمنام االشتراكي االتحاد كان إذ اإلعالم، لوسائل العامة الملكية عن

  .فيها العاملين وتعيين تحريرها ومجالس
 ببعض السماح الدولة قررلتُ م)١٩٨٠( عام حتى الصحف، ملكية على الدولة هيمنة استمرتو

 القانون وأعتمد اعتبارية، لكيانات المملوكة حفالص بإنشاء ليسمح القانون فجاء خرى،اُأل الملكية أشكال
" للصحافة األعلى لمجلسا" كيان واستحدث حف،الص بإنشاء للسماح المالي والضمان الترخيص نظام
 مارساتالم أثبتت والذي ،الشورى مجلس اختيارات على تشكيله وأقتصر الصحف، لترخيص كجهة



  
 

 
 

 تضمن معايير بأي الشورى مجلس القانون يلزم لم حيثُ ،أعضاءه اختيار على السياسية السلطة سيطرة
  .السياسية السيطرة عن للصحافة األعلى المجلس تشكيل استقاللية

 كان والذي الشورى مجلس إلى االشتراكي االتحاد من" القومية" حفالص ملكية القانون ونقل
القانون له أعطى والذي الحاكم، الحزب قبل من الواقع بحكم عليه يطرمس رؤساء اختيار ريةح 

 اختيار لطةس اإلدارةلمجلس  وأعطى ا،تهإدار مجالس تشكيل في العددية األغلبية له وأعطى تحريرها،
 القانون محس كما. السياسية لطةالس اتجاهات مع التحريرية المادة اتساق عن نتج بما التحرير، مجلس

 وإن الخاصة، حفللص ابه المعمول الترخيص شروط من واستثناها حفص بإصدار السياسية لألحزاب
 الصحف بصدور وسمح األساس، في السياسية األحزاب إنشاء على سيطري آنذاك الحاكم الحزب كان

  .وقتها )%٢( للملكية أقصي بحد الخاصة
 في المطبوعة الصحافة ملكية آليات في اتغيير ،احديثً قروالم ،م)٢٠١٤( دستور أقروقد 

 الصحافة تنظيم سلطة له وأعطت اإلعالم لتنظيم األعلى المجلس إنشاء )٢١١( المادة أقرت فقد مصر،
 ونص ،للدولة المملوكة الصحفية المؤسسات إدارة على لتقوم للصحافة العامة الهيئة وأنشأ المطبوعة،

  ما.كاله استقاللية على
 القوانين بعرض مصر في المطبوعة الصحافة لملكية الحالي التشريعي الوضع نعرض لذلك

 مصر في المطبوع اإلعالم وسائل لملكية الحالي المشهد عدي حيثُ، تعديلها ينتظر والتي حاليا السارية
امشهد متراكيب من يتكون إذ كبير، بشكل اعقد تملك من يجعل الذي التشريعي الوضع بسبب ختلفةم 

 غير نهأ إال - مثالً – جتمعيةم صحافة وجود من الرغم فعلى صعبة، / عمليةيةملع مجلة أو صحيفة
بالتواجد لها تسمح التي القانونية الثغرات على وتعمل لها، قننم قانوني موقع لها يكون أن دون ،اواقع 

 الخاصة الملكية م)١٩٩٦( لعام الصحافة قانون تيحي المطبوعة، للصحافة الدولة ملكية فبخالف. يحميها
مالية شروط ضمن حفللص كما للصحافة، األعلى المجلس من الترخيص نظام تعتمد قيدةم تيحي 

  .المالية الشروط من ويستثنيها حفلص األحزاب تملك ذاته القانون
بعض لجأ القانون، هذا لقيود اوتالفي بإصدار هتمينالم في شركات تأسيس طريق عن حفص 

 ،اإلعالم وزارة طةلسلُ وتخضع الحرة المنطقة في طبعوتَ مصر في توزع حفص وإصدار خرىُأ دول
  م).١٩٣٦ لعام ٢٠( رقم المطبوعات قانون عليها ويطبق

 بشأن م)١٩٩٦ لعام ٩٦( قانون :وهما ،بتواجدها القانون يسمح التي الملكية أشكالولمزيد من 
  .المطبوعات بشأن م)١٩٣٦ لعام ٢٠( رقم وقانون ،الصحافة تنظيم

  



 

  
 

  :اآلتيمما سبق يتبين 
ما بين عام،  لوسائل اإلعالم في المجتمعات العربية واإلسالمية الملكية تعددت أنظمة وأشكال

  حكومي، وخاص، وحزبي.كما يمكن تقسيم تلك األنظمة إلى أو خاص، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ملكية وسائل اإلعـالم ... األنمـاط والتنظـيم: دراسـة     ٢٠١٤محمد البنهاوي. (الهامش .(
  المعلومات. لتقنية دعم مركزمقارنة، القاهرة: 



 

 

 

 

 


 

 العـريب  العـامل  يف لإلعـالم  واألخالقية املهنية الضوابط 
 .واإلسالمي

 اإلعالمي العمل أخالقيات مفهوم  
 املواثيق نشأة...  اإلعالمي العمل أخالقيات بدايات 

 الضوابط اإلعالمية العربية واقع 

 اإلعالمي الشرف مواثيق تتضمنها اليت األخالقيات 

 العربيـة  الـدول  يف اإلعالميـة  الشـرف  مواثيق 
 واإلسالمية

 اجلديد اإلعالم ظل يف الشرف مواثيق إشكالية. 

 الدويل املُجتمع يف واإلسالمي العريب اإلعالم تأثري  
 العربيـة  الدول يف الدميقراطي والتحول اإلعالم وسائل 

  



 

 



 

 




 

  عباس حممد، رحاب منصور، رمي أمحد، رمي إيناسإعداد: 
منذ أن خلق اهللا سبحانه وتعايل آدم ونادي يف املالئكة أن 

كانت هذه أول كلمات شهدت والدة اإلعالم، ومنذ  اسجدوا آلدم
أن وجِد اإلنسان على األرض أخذ على عاتقه تطوير بيئته واالنتظام 
يف مجاعات وقبائل ووضع أعراف وتقاليد يكفي أن ختل ا أحد 
األطراف حيت تقوم احلروب والفنت، مث دخل اإلنسان عصر احلضارة 

والتقاليد لتناسب البيئة اجلديدة شيئًا فشيئًا فطور من هذه األعراف 
  اليت يعيش ا.

وتاريخ اإلعالم هو تاريخ اإلنسان، فعندما اخترع اإلنسان 
الكتابة خطا بقدميه إىل عامل اإلعالم، وأخذ يطور من هذه الكلمة حيت 
عرف الطباعة وأصبحت الكلمات أكثر سرعة وانتشارا وتوالت 

والراديو والتلفزيون مث توصل  االختراعات، فعرف االنسان التلغراف
إىل شبكة اإلنترنت، وذهب اإلنسان حيتفل ذا االختراع الذي قتل 
املسافات وجعل العامل كله بني يديه، وهدأ االحتفال ووجد اإلنسان 
نفسه يقف أمام فيض هائل من املعلومات والصور واآلراء واألخبار 

  والتعليقات يف كل ااالت.
  اإلنسان شيء كبري إال ومعه لعنة كبرية"."ال يدخل حياة 
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 ظهـرت  ما رعانفس انتظاره ليطُ ولم االختراعات، هذه لعنة ينتظر اإلنسان ذهب أخرى مرةً
 السياسـية  السـيطرة  وظهرت الحديثة، أو منها التقليدية اإلعالم وسائل كافة في والتجاوزات االنتهاكات

 مصالح وتحقيق أو مؤسسات، أشخاص لخدمة وسيلة وأصبح للدعاية، أبواق إلى وتحول اإلعالم، على
 تلتقُ التي ايضأ الكلمة كانت بل ،اإلعالمية البيئة هذه في الوحيدة الضحية هو الجمهور يكُن ولم ،معينة

 طالبي الجمهور . ومن هنا بدأباألكاذيب الحقائق ختالطوا اإلعالمية الوسائل بين التنافس حمية ظل في
ـ  سـتغل م غيـر  إعـالم  له وتضمن ،اإلعالمية العملية سير متحكُ أخالقية ومبادئ مواثيق بوضع لينق 
  .جتمعللم مرآة ويكون الحقائق

 المواثيـق  ووضـعت  ،الرقابـة ، ونشأت واإلعالمين الصحفيين اتحاداتوفي إطار ذلك نشأت 
فـي وسـائل    سـتمرة الم والتجـاوزات  االنتهاكات من للحد حاولةم في ؛واألخالقية المهنية والضوابط

 علـى  قـل ث ويمثل ،الرأي عن التعبير ريةح قتلي قيد تكون أالاإلعالم طوال الوقت، وفي ذات الوقت 
 المهنيـة  الضـوابط ؛ لذا سوف يتناول هذا المبحث الصحيح بالشكل مهنته مارسةم من هيمنع اإلعالمي

، وذلك من اإلعالمية للعملية شرف مواثيق وجودإلى  دعت التي والضرورة العربي لإلعالم واألخالقية
  خالل:
  ف علىأخالقيات العمل اإلعالمي.مفهوم التعر 

 .تحديد نشأة مواثيق أخالقيات العمل اإلعالمي 

   .تشخيص واقع الضوابط اإلعالمية العربية 

  مواثيق أخالقية في العمل اإلعالمي.الهدف من وجود ضوابط والكشف عن 

  مواثيق الشرف اإلعالمي.األخالقيات التي تتضمنها استنتاج 

  الشرف اإلعالمية في الدول العربية.مواثيق لأمثلة تقديم 

  الجديد.إشكالية مواثيق الشرف في ظل اإلعالم توضيح 

  وفيما يلي عرض لتلك النقاط.

  مفهوم أخالقيات العمل اإلعالمي:
ف أو الخروج عن التقاليد المقبولة فـي  بسبب تباين أنظمة االتصال الجماهيري، وخشية اإلسفا

تصـدر   وتنظمه اإلعالمي العمل شرعتُ قوانين بوضع السلطوي النظام ذات الدولالمجتمعات، أقدمت 
 اوتبعيته للسلطة اتبعيته الدول هذه في اإلعالم وصفة. وجدت إن ختصةالم المجالس عبرعن الحكومة 

 اإلعالمية، المؤسسات فتكتفي الليبرالية األنظمة في أما). ١١١، ٢٠٠٢ صالح،سليمان ( العالمي للنظام
  .الخالفية القضايا في الفصل للقضاء تاركة شرف، مواثيق بإصدار عامة، بصورة



  
 

 
 

 الحقيقـة،  قـول : تشملل ،تداخلةم ةرئيس قيم أربعة على الغالب في األخالقيات معايير وتنصب
 اإلنسـانية  الكرامة واحترام ،)اآلخر تجاه وليةبالمسئ الشعور أي( نيةالتضام ريةوالح بالعدالة، وااللتزام

)Michael., t, 1997, 327-344.(  
 فـي  شـاركين الم توجه التي المعايير" :بأنها، عام بشكل االتصال أخالقيات "أندرسون" ويعرف

 كمـا  ؛"لالتصـال  األخالقية النوعية على كمالح في الناقد يستخدمها أن مكني التي أو االتصالي النشاط
 يتصـرفون  التي الطرق حول الصحفيين تواجه التي الخيارات" :بأنها، اإلعالم أخالقيات "ريتش" يعرف

 مـا  وطـوعي  مقصـود  بشكل تختار أن في المعنوية وليةالمسئ" بأنها األخالقيات "برات" ويعرف ؛"بها
 علـى  أو علينـا  تؤثر أن مكني التي ،والحقيقة ،والعدالة ،والفضيلة ،الخير :مثل ،قيم من تتبعه أن يجب

 السـلوك  فـي  والخطـأ  الصواب حددي" فلسفيا" امفهوم األخالقيات في "برات" يرى وأخيرا، ؛"اآلخرين
  ).٧٧-٧٦، ٥٨، ٢٠٠٢ صالح،سليمان ( "اإلنساني

 مجموعة القـيم والمعـايير التـي   بأنها: " األخالقيات المهنية،) ٢٠١٠( الشمميريويعرف فهد 
وبين  ،هو صواب وما هو خاطئ وبين ما ،وما هو سيء ،هو جيد يعتمدها أفراد مهنة ما للتميز بين ما

ولتحقيق ذلـك   ،مثل مفهوم الصواب والخطأ في السلوك المهنيفهي تُ ،ما هو مقبول وما هو غير مقبول
  ".يتم وضع ميثاق يبين هذه القيم والمعايير والمبادئ وقواعد السلوك والممارسة

 المهنـي  للسلوك قواعد" :بأنه ،الصحفي الشرف ميثاق )١٧، ٢٠٠٢( المجيد عبد ليلى تعرفو
 بمثابـة  عدتُ المواثيق وهذه الصحافة، مهنة مارسةلم األخالقي الجانب بتنظيم تهتم الصحافة مهنة وآداب

 المهنـي  عملـه  أثناء يواجهها التي والمعضالت المواقف ختلفم في المهني لقرارات داخلية توجيهات
ـ  حماية الصحفيون، القراء،: التالية الفئات من أكثر أو واحد لحماية ويهدف ـ  الكم حف،الص عالجـة م 
 وقـد  ،لهم اذاتي اتنظيم باعتبارها بتنفيذها ويلتزمون الصحفيون يصوغها قد والمواثيق المعلنين؛ قضايا

  ."الفاعلية من مختلفة درجات الحال هذه في لها ويكون خرىُأ جهة من عليهم فرضتُ
 وسـائل  لعمل نظمةم قانونية قواعد : "مجموعةبأنها م) فيعرفها،١٩٩٩المطبوعات ( قانون أما

مـا يمكنـه أن يثـوم     بصدد األفراد سلوك اسلفً حددتُ التي العامة الضوابط القانون هذا ويضع اإلعالم،
 األفـراد  ريـات ح مـن  الحـد  إلى ادوم تسعى الضوابط وهذه اإلعالم، مجاالت فيبينهم من عالقات 

 ،المجيـد  عبـد  ليلـى ( "أيضا العامة المصلحة وعلى اآلخرين حريات على الحفاظ حدود في وتقييدها
١٦، ٢٠٠٢.(  

عديـد  صطلح يحمل داخله ل موقد تعددت المفاهيم التي وضعها الباحثون في مجال اإلعالم فكُ
 مواثيـق  تعريفات؛ لذا يمكن إجمال مفهوم واحد ىعلجعل من الصعب أن يستقر الباحث من المفاهيم ت



 

  
 

 بشـكل  بتطبيقهـا  اإلنسـان  يقـوم  التي والمعايير المبادئ من مجموعة" :بأنها ،اإلعالمية األخالقيات
 الفعـل  صـحة  مدى تحدد التي هي المبادئ وهذه أفعال، من به يقوم ما حول قراراته التخاذ اختياري
  ).٥٨، ٢٠٠٢ صالح،سليمان ( "اإلنساني

  :مواثيقالنشأة  ... أخالقيات العمل اإلعالميبدايات 
شكلت أخالقيـات  المواثيق، و الظروف لنشأةهناك مجموعة من النظريات اإلعالمية التي هيأت 

 ،اإلعالميـة  للوسيلة العامة الرؤية على فالتعر من الفرد تمكّن التي النظرياتوهي العمل اإلعالمي، 
 وذلـك  ،اقتصـادية  أهداف من ابه يرتبط وما ،الوسيلة تلك تتبناه الذي السياسي االتجاه تحديد خالل من

آخر؟. ويمكن عرض أبرز هـذه   دون اتجاها اإلعالمية الوسيلة تتبنى لماذا) لماذا( سؤال على باإلجابة
  ، وذلك على النحو اآلتي:)٧٤-٧٠، ٢٠١٦(نعيمة عمر، النظريات 

الميالدي، وتُعـد   )١٧، و١٦(سادت هذه النظرية في القرنين  "االستبدادية":النظرية السلطوية  )١
  عـدالنظرية السلطوية في الفكر السياسي هي الوعاء الفكري للنظام اإلعالمي السلطوي الذي ي
من أقدم النُظم الصحفية في عالم اإلعالم، حيثُ تنظر الدولة إلى الفرد بوصفه تابعا للدولة التي 

حسـب هـذه    –كافة أمور الحياة وتوجه األفراد والمؤسسات، وتُعد الوسائل اإلعالميـة  تُنظم 
أداة لنشر أفكار الدولة وتوجهاتها لتحقيق غاياتها المطلوبة، فتسمح لوسائل اإلعـالم   –النظرية 

بعرض المضامين التي ترى أنها توائم المجتمع، وتمنع تلك التي يمكن أن تضـر بمصـالحه؛   
لى ذلك يحقق النظام السياسي سيطرته اإلعالمية من خالل عدد من اآلليات، أبرزهـا:  وبناء ع

أن هـذا   )٢٠١٢( صالحسليمان  منح التصاريح أو رفضها وفرض الرقابة اإلعالمية. ويضيف
خبة أن عامة النـاس غيـر   يرى النُ الفكر السلطوي قائم على فلسفة الشك في الجماهير، حيثُ

ا أو قادرين عقليا على اتخاذ كثير من القرارات بأنفسهِنفسي م وأن امـتالكه يشـكل  م السـلطة س
خطر؛ جتمعا على الملذلك فإن أشخاصـ  تميزين يجب أن يحكموا وهم "ا م ى النخبة القـادرة عل

 .اتخاذ القرارات وممارسة السلطة
مثلتمكن القول بأن هذه النظرية وي مة السياسـية قـادرة   ا في الوقت الذي كانت فيه األنظواقع

واإلعالم حولت هذه النظرية لشيء من  االتصالتكنولوجيا  تطورعلى فرض سيطرتها اإلعالمية، لكن 
ـ الماضي، ورغم أن بعض األنظمة مازالت تُ رعة حاول تجديد هذا النظام بأساليب تكنولوجية إال أن س

لية تتفوق على محـاوالت السـيطرة،   التطور ودرجة اتقان الجيل الجديد الستخدام التكنولوجيا بدقة عا
ومن جانب آخر ال يعد الفضاء المفتوح تحد اسياسي فحسب، بل هو تحد للتربية التي يا بث الفضاء كثير

ناقض أهدافهامما ي. 



  
 

 
 

٢( سميها البعض بالنظرية "التحرريـة"، أو "الليبراليـة"، أو "الرأسـمالية"، وقـد     رية: نظرية الحي
حصلت على دعم ونفوذ قوي النطالقها من الفكر التنويري األوروبي القائم على فلسفة حقـوق  
اإلنسان إثر انهيار النظام اإلقطاعي، ومن أبرز المفكرين الذين ساهموا في وضع ُأسـس هـذه   

 آدم سـميث ، ”John Stuart“ "جـون سـتيورات  ، "”John Locke“ "جون لوك"النظرية 
“Adam Smith” ،ُدرات العقليـة الكاملـة   الذين أعطوا االعتبار األول للفرد الذي يمتلك الق

للتمييز بين الصواب والخطأ واتخاذ القرارات دون وصاية من أحد، وقد تبلـورت كـل هـذه    
االت النشاط اإلنساني، ويستند هذا النظام علـى  األفكار في مفهوم الحرية الفردية في جميع مج

 :، همانفكرتين رئيستي

 فراد وحرية اإلنتاج واالستهالك.رة والمفتوحة لكل األفكرة السوق الح 
 يحظر الدستور األمريكي عدم تدخل الدولة في شئون الصحافة ووسائل اإلعالم، فمثال :

 التعبير.صدر أي قانون يقيد حرية على الكونجرس أن ي
على ذلك تُ وبناءعد وسائل اإلعالم سندمارس دورهـا فـي تقـديم    تُ حيثُ ،دعم هذه الحريةا ي

ساعد الفرد على اتخاذ قراراته ولها الحق في تقديم برامج استقصـائية  الحقائق والتحليل والتفسير الذي ي
لبيـع السـلع بكافـة أنواعهـا،      واكتشاف الحقيقة وبرامج الترفيه والتـرويج  ،راقبة أنشطة الحكومةلم

تابعة ماوللجمهور م مشاهد ضد الدعاية تنوعة باعتبار تعدد وسائل اإلعالم سالحا لليشاء من مصادر م
فكـرين  نذ خمسينيات القرن الماضي من قبـل م لكن هذا النظام تعرض لهجوم حاد مواحتكار الكلمة، 

ئل اإلعالم وإدارتها إلى احتكار مـن قبـل عـدد    تحول الحق في امتالك وسا وباحثين ليبراليين، حيثُ
ونتيجـة   ،"رية التعبير إلى "تضليل إعالمـي وبهذا تحولت ح ،برىمحدود من الشركات االقتصادية الكُ

 لتزايد ظاهرة االحتكار وتقاطع المصالح بين أصحاب الملكية والنظـام السياسـي حـدث مـا يسـميه     
الرأسمالي في أمريكا سـواء مـن    يللنظام األيديولوجذهل الخضوع المChomsky” "“"تشومسكي" 
هنا تجد األنظمة التربوية نفسها في مواجهـة أزمـة القـيم اإلعالميـة     يين أو الجمهور، جانب الصحف

تعـة علـى حسـاب القـيم     روج للذة والرفاهية والمتطغى المادية بكافة أشكالها التي تُ حيثُ ،المعلومة
  لبناء نفسه ومجتمعه. عطي كما يأخذ وصوالًيمة اإلنسان كمواطن يعلي من شأن قاإلنسانية التي تُ

نتجت هذه النظرية كرد فعـل علـى    :"ولية االجتماعية "النظرية السيسيولوجيةنظرية المسئ )٣
نظرية الحرية التي دعمت الحرية الم حسب رأي كثير مـن البـاحثين    –طلقة للفرد ولم تؤد– 
توقعة منها لخدمة النتائج المجتمع، وقد تبلورت النظرية من خالل مجموعة من األفكار التي الم

ية الصحافةصاغتها اللجنة األمريكية لحر، رفت باسم هوتشـينز والتي ع “Hutchins”   عـام



 

  
 

عبرت اللجنتان عـن أن   حيثُ )،م١٩٤٩(واللجنة الملكية البريطانية للصحافة عام  )،م١٩٤٧(
التطورات التكنولوجية والتجارية؛  السوق الحرة قد فشلت في تحقيق الوعد بحرية الصحافة وأن

تنوعة في الدخول إلى السوق والتمتع بحق النشـر  رص األفراد والجماعات المأدت إلى تقليل فُ
ا. عيةجتمع األخالقية واالجتماكما فشلت الصحافة في تلبية احتياجات الموالمعلوماتية أيض 

بما يخـدم   ،جتمعرية اإلعالمية لخدمة المولية االجتماعية بتوجيه الحوعليه نادت نظرية المسئ
حرية الفرد والجماعات معا في مجتمـع  حاولة إليجاد موائمة بين استقالل الصحافة والتزاماتها نحو الم

  :وفق المبادئ التالية
 ُجتمع.الم النفذ وسائل اإلعيجب أن تتزامات معينة نحو الم 
 مات كالحقيقة تنفيذ هذه االلتزامات يجب أن يكون من خالل المعايير المهنية لنقل المعلو

 والدقة والموضوعية.
 جريمة والعنف والفوضى والعنصرية.يجب أن تتجنب الصحافة نشر ما يؤدي لل 

  الرد.يجب أن تعكس وسائل اإلعالم تنوع اآلراء وتلتزم بحق 
 ُجتمع المدني.الرقابة على اإلعالم عب مارستر منظمات وأنشطة الم 
 يجب أال تقل مسئالمـالك وأسـواق   وليتهم أمام جتمع عن مسئولية اإلعالميين أمام الم

 التوزيع واإلعالن.
 لتحقيق المصلحة العامة.مكن أن يكون مبررا التدخل العام ي 

الثورات التحررية وحركات االسـتقالل فـرض   بعد قيام  :التنموية (صحافة التنمية)النظرية  )٤
بهـدف التركيـز علـى     ؛مفهوم التنمية نفسه على الخطاب السياسي واالقتصادي واالجتماعي

ضرورة تعويض فترات القهر والتخلف التي خلفها االستعمار، فبرز النظام اإلعالمي كركيـزة  
دوات التوعية واإلرشاد والتوجيه باعتبار وسائل اإلعالم أداة من أ ،أساسية تخدم أهداف التنمية

امج التنميـة وفـق المبـادئ    والتعليم الذي يستهدف إعادة بناء الوطن والمواطن من خالل بر
  :التالية
  إطار األهداف التنموية وسياستها.وسائل اإلعالم يجب ان تعمل في 

 الحاجات التنموية.حرية وسائل اإلعالم مرهونة باألولويات االقتصادية و 

 األولويا أوة في التغطية اإلخبارية للدول التي ترتبط بالدولة جغرافي ا.سياسيا أو ثقافي 

 شير إليها بعض الباحثين بنظرية "االسـتعمار اإللكترونـي" حيـثُ   ي نظرية التبعية اإلعالمية: )٥
تنطلق فلسفة هذه النظرية من الفكر التقدمي الذي يرى أن اعتماد الدول الناميـة علـى الـدول    



  
 

 
 

تقدالما إلى تبعية هذه الدول إلى اقتصاديات الـدول  مة في مجاالت التمويل واإلنتاج ينتهي غالب
تقدمةالم، فتفقد بالتالي استقاللها وتصبح عملية التنمية محاكاة ممسوخة للنموذج الغربي، جرد م

ـ  ومن هذه النظرية تفرعت اتجاهات عن الهيمنة الثقافية والتبعية اإلعالمية التي تُ ن أن حـذر م
تقدمة والمواد اإلعالمية الجاهزة ألغراض ملء الفـراغ  حاجة الدول النامية إلى التكنولوجيا الم

نتجيها يؤدي إلى تشـويه الطـابع الثقـافي المحلـي     التكنولوجي والبرامجي واستيرادها من م
كامتـداد   سميه البعض "االستعمار اإللكترونـي" والتغريب الثقافي نتيجة للهيمنة الثقافية أو ما ي
وهو النوع الـذي يـؤثر فـي العقـول      ،ختلفةتاريخي لعصور السيطرة واالستعمار بأشكال م

واالتجاهات والرغبات واالعتقادات وأنماط الحياة االستهالكية، وكلما تزايدت النظرة لشـعوب  
ا هما مكلما أصبحت السيطرة على أنماط سلوكهم مطلب ،الدول النامية من منظور استهالكي فقط

ه باحثون آخرون إلى "الفجوة المعلوماتيـة" بـين الـدول    للشركات متعددة الجنسيات، كما وينب
ما يؤدي لتكريس فكرة م ؛تقدمة والنامية التي تزداد بزيادة التطور التكنولوجي الهائل كل يومالم

 .دول المركز واألطراف
هوية الثقافية للشعوب مـن زوايـا   حافظة على الظم التربوية في هدف المتدعم هذه النظرية النُ

اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات، كما وتحذر من الذراع االقتصادي لتذويب الهوية ومـن   :أهمها ،تعددةم
ا كبيـرا فـي   اإلعالم دور يوديالذي  ،وأهم مظهر لذلك هو السلوك االستهالكي الفوضوي ،ثم فقدانها

  .تسويقه
دينـيس  "الباحـث  حدث إضافة لنظريات اإلعالم من قبل هي أ نظرية المشاركة الديمقراطية: )٦

عظم أفكارها أال أنها تتميز شارك النظريات السابقة م، ورغم أنها تُ”D. Mcquaill“" ماكويل
  عبـرة عـن األقليـات    بفكرة محورية مفادها: ضرورة تشجيع وسائل اإلعـالم الصـغيرة الم

برى التي االتصال من خالل وسائل اإلعالم الكُدرة على واالتجاهات السياسية التي ال تتمتع بالقُ
جتمـع فـي إطـار    م توسيع خدمات وسائل اإلعالم لتشمل كل فئات المومن ثَ ،تحتكر اإلعالم

ة  المأمولة وفق المبادئ التاليةشاركة الديمقراطيالم:  
 ق في االتصال عبر وسائل اإلعالم.المواطنون أفرادا وجماعات لهم الح 

 تقدمه من مضامين ألي سيطرة كانت.يم وسائل اإلعالم وما يجب أال يخضع تنظ 

  للتنظيمات اإلعالميـة أو  تعمل وسائل اإلعالم بالدرجة األولى لخدمة جمهورها وليس
 المهنية.



 

  
 

 خاللهـا تحقيـق    مكن منأن أفضل أشكال اإلعالم هي وسائل اإلعالم الصغيرة التي ي
 التفاعل والمشاركة.

االجتمـاعي التـي    التواصلفي مواقع  -في الوقت الحاضر –ا جلييتضح تطبيق هذه النظرية 
لـذلك   ،ا كان اتجاهه أو مكانه أو زمانـه سهلت ألي فرد حق االتصال والتفاعل مع العالم الخارجي أي

ميت بإعالم المواطن.س  
 الثالثـة  الثـورة  مـع  الغـرب  في تجذرت التي الحرية نظرية ظالل في؛ يتبين مما سبق أن

 قيـود  من الغربي اإلعالم حللتُو الفرنسية، الثورة إبان سسهاُأ ولىأ شرعت التي النظرية هذه لالتصال،
 طاتالسـلُ  علـى  رقابيـة  رابعة لطةس صبحلي اإلنسان، بعقالنية واعترف التعبير، ريةح وتبنى السلطة
ونتيجة تمسكه بمبـادئ هامـة، منهـا:     ذلك، بسبب الصحفي واحتل. تخشاه باتت التي خرىاُأل الثالث

 فـي  لكـن  .جتمعهم في مرموقةواحترام خصوصية اإلنسان، مكانة  الحقيقة، عن والكشفالمصداقية، 
 الشـركات  احتكـار  أن ذلـك . كبيـرة  مشكلة الغربي اإلعالم واجه الماضي القرن من الثاني النصف

 مؤسسـات  إلـى  حولهااإلعالم، خاصةً في الواليات المتحدة األمريكية،  لمؤسسات وامتالكها جاريةالتُ
 التعدديـة  تـوفير  حسـاب  علـى  اآلنيـة  مصـالحها  تقديم همها الناس، من قلة بأيدي تركزةم ربحية

  .والمصداقية
، يضـاف إلـى ذلـك    األميركيـة  اإلعالم وسائل على كبيرة شركات عشر سيطرتُ أمريكا ففي
 الخليج حرب كشفتقد و ).٨٩-٩٧، ٢٠٠٢ صالح،سليمان ( الليبرالية والمبادئ راألفكا عناالنحراف 

بالقواعد التي حددتها الدولـة؛ ممـا دفـع     الخصوص وجه على األميركية اإلعالم وسائل لتزاما الثالثة
 أن مـؤخرا  أجريـت  دراسة بينت وقد. الوضع هذا النتقاد أنفسهمالباحثين بالواليات المتحدة األمريكية 

 وقتهـا  عرف بما العسكرية القوات مع العاملون الصحفيون بها قام التي الخليج لحرب الصحفية التغطية
 العسـكريين  لصـالح  التغطية تلك في ”Bias“ عنه نجم قد، و”Embedded Journalism“ باسم

المحاربة؛ مما يمكن أن ينظُر إليه "كخيانة للمهنة" ألن هذه التغطيـة ضـحت بالموضـوعية     والقوات
  ).Pfau, et. al, 2004, 4-83(الصحفية 

 قـراءة  علـى  اإلقبـال  تنـاقص  ؛)واالنحياز ،واالحتكار ،التركيز( األجواء هذه ظل فيبينما 
تُ لم اإلعالمية المادة جودة أن كما حف،الصنتجات الثقافة الجماهيرية، وحينمـا   إسفاف أمام عالية عدم

 عـن  شك بال تخرج فإنها : السلع الغذائية،مثل، والشراء للبيع معروضة سلعةأصبحت المادة اإلعالمية 
 الـروح  انخفضت العوامل، لهذه ونتيجة)؛ Michael, T, 1997, 329( واألخالقي القيمي العمل إطار

 يعملـون  التي المؤسسات أهداف في كوناريش وصاروا الخصوص، وجه على الصحفيين عند المعنوية



  
 

 
 

 لشـركاتهم  األربـاح  تحقيق أم الحقائق كشف هي الصحفي العمل من غايتهم كانت نإ ويتساءلون بها،
  ).٨٩-٩٧، ٢٠٠٢ صالح،سليمان ( فقط

إذًا وهكذا ... لم يبق أمام الباحثين عن جودة المضمون اإلعالمي وضبطه في النظام الليبرالي 
  إال التوجه نحو إصدار مواثيق شرف أخالقية.

كثير من المؤرخين أن أول ميثاق أخالقي وضع لتنظيم العملية اإلعالمية هو ذلـك  حيثُ يرى 
تحدة األمريكية حرريالذي أصدرته رابطة مفي حين أن  م)،١٩١٠عام ( والية "كانساس" بالواليات الم

ومـن ثَـم   أخالقيات الصحافة"مقال بعنوان م) في ١٨٨٩( مرة عام ألولظهر  "خالقيات"األصطلح م ،"
حاولة فعلية لوضـع ميثـاق   إال أن أول م ،م)١٩١٦(عام  ظهرت مواثيق أخالقية للصحافة في السويد
وضع ميثاق للعمل اإلعالمي بعـد   م) فقد عملت على١٩١٨(يضبط العملية اإلعالمية سنتها فرنسا عام 

ـ  تحرير لرؤساء األميركية الجمعية تبنت) م١٩٢٢ام (وفي ع، الحرب العالمية األولي ـ  حفالص  اميثاقً
حمى قد األميركي الدستور في الرابع التعديل أن ديباجته في وجاء، الصحافة قانون باسم رفع ريـة ح 

 حـددة م وليةمسـئ  يضع األمر هذا لكن للمواطنين، ادستوري اقًـح بذلك فكفل عليها، تعد أي من التعبير

 إلى التوصل اأيض ممنه تتطلببحيث "أال يكونوا مجتهدين وذوي معرفة فقط، بل  الصحفيين كاهل على

تحريـر  رؤسـاء  جمعيـة  عمدت لهذاي"؛ للصحف الفريد االلتزام مع يتفق والكرامة األمانة من ستوىم 

لتكون مواد )٦( على شتملـي بيان لتقديم األميركية حفالص شجع  أو انموذجا يإلى الوصول علىمعيار 

 استقاللو الصحافة، حريةو ولية،المسئ: تتناول المواد هذهو األخالقي والمهني". األداء من ستوىم أعلى

 ،جـون هـاتلنج  ( بإنصاف الخبرية القصة كتابة، والصحفي االنحياز عدمو والدقة، الصدقو الصحفي،
١٤٠-١٣٧، ١٩٨١.(  

قـد  الصحافة األمريكية األول الذي عوتُعد "قواعد األخالقيات الصحفية" التي تبنتها لجنة مؤتمر 
الصحفي األمريكـي الـداخلي    م بواسطة لجنة المؤتمر، ثَثيقمن أقدم الموام) ١٩٢٦(في واشنطن عام 

فة األمريكيـة  كمذهب لجمعية الصـحا  والذي أكد عليه وتم قبوله م)١٩٥٠(قد في نيويورك عام الذي ع
ا من اإلجراءات الهادفة إلى واتخذ عدد م)١٩٢٦(ي عام تم إنشاء اإلتحاد الدولي للصحفيين فالداخلية. و

  م).١٩٣١(عام  تنظيم ذاتي بواسطة المهنيين من رجال الصحافة وتضمن إنشاء محكمة دولية
مع مركـز   لصحفيينقام اتحاد ا م)١٩٩٧(بفترة قليلة وتحديدا في عام  "اإلنترنت"وبعد ظهور 

من القادم الجديـد  مجموعة من اإلعالمين المتوجسين  تخصص في قضايا اإلعالم بلقاء مع" الم"بوينتر
وذلك للتشاور حول إمكانية تطبيق أخالقيات إعالمية تحكـم العمـل اإلعالمـي     ،الساحة اإلعالميةإلى 

  الصحافة. خاصةً



 

  
 

 بمواثيـق  ذلـك  قبل الصحفيين التزام عدم العشرين القرن في المواثيق هذه وضع يعني ال لكن
ـ  عصر لبداية جذوره في يرجع االتصال أخالقيات مفهوم أن ذلك مكتوبة، غير  افالطـون  عالكتاب م

وكان ذلك في القـرن الرابـع    يدعوه، أن العربية للثقافة األوائل األباء أحب كما األول علمالم وأرسطو،
 مواثيق إصدار الصحفيون قاوم األوروبية الدول بعض في). وJohn, M, 1997, 32-35( قبل الميالد

)، م١٩٩٢( عـام  حتـى  صـحفي  شرف ميثاق بريطانيا :مثل ،دولة في يصدر لم إذ مريتهِح من حدتَ
 فـي  البريطاني الصحافة مجلس أمام للشكوى تلجأ كانت بريطانيا ملكة أن عن احديثًونشرت الصحف 

ـ  قضـية ومازالـت   كانـت  لقد، ف”privacy“ الشخصية خصوصيتها على الصحافيين تعديات  لتطفُ
 وراء خصوصـي،  طابع ذات أخبار إذاعة أو نشرإضافةً إلى  الشخصية،على الخصوصية  الصحفيين

 علـى  والقيـود  والنشـر  المطبوعـات  قوانينففي غياب  الغربية، المحاكم في الدعاوى عشرات رفع
  .الثالث العالم دول فيالموجودة بكثرة  الصحافة

 أول صـدر  حـين  )م١٨٦٤( عـام  إلى رجعتَ األولى اإلعالم قوانين نفإ العربي، الوطن وفي
، وبعد اسـتقالل الـدول   العزيز عبد السلطان عهد في ثمانيةالع الدولة في والمطبوعات للصحافة قانون

 مثـل  دولة في به معموالً) م١٩٠٩( عام صدر الذي العثماني القانون بقي ،العربية عن الدولة العثمانية
عصـام  ( العـام  ذلك في والنشر للمطبوعات أردني قانون أول صدر حين )م١٩٥٣( عام حتى األردن
 ومصـر،  كـاألردن  العربية الدول بعض في للشرف ميثاق صدور تأخر وقد ).٣٠، ١٩٩٨ ،الموسى

 الصحافة مع تتعامل التي الموضوعة القوانين جانب لىإ مابهِ يعمل وصارحتى أواخر القرن الماضي، 
  .األحوال كافة في به المعمول والنشر المطبوعات قانون بينها ومن واإلعالم،

فعلى سـبيل   واإلسالمية، العربية المعايير تستلهم العربي الوطن في اإلعالم مواثيق نفإ ،عامة
م)، علـى أن  ١٩٩٣( عام الصادر الخليجي، التعاون مجلس عن الصادر التلفزيون ميثاقالمثال "ينُص" 

 جوانـب  فـي  الزاويـة  حجر مبادئه تعتبر الذي الحنيف اإلسالم عن تنبثق واألخالقيةالقيم االجتماعية 
 علـى  عـرض تُ التـي  األجنبيـة  البرامج أن الى الميثاق شيري كما والتعليمية؛ والثقافية الروحية الحياة

يجب أال تتضمن أي إساءة إلى القـيم اإلسـالمية واالجتماعيـة     المجلس أقطار فيشاشات التليفزيون 
من قانون المطبوعات السعودي طباعة أو نشر أو إذاعة ما يتعـارض   السابعة المادةوالثقافية؛ وتحظر 
 مجلس لدول اإلعالمي الشرف ميثاق صوينُ ).Ayish & Sadig, 1997, 3-122(مع مبادئ اإلسالم 

 الـدعائم  علـى  اإلعالمي العمل قيم ترتكز: "يلي ما على األولى مادته في يةالعرب الخليج لدول التعاون
 اإلعالمـي  الشـرف  ميثاق في األولى المادة نصت كما". الحنيف اإلسالمي ديننا أرساها التي الراسخة



  
 

 
 

 والشـريعة  العقيـدة  وهي اإلسالمي، المنهج عليها يقوم التي الثالث الركائز الى الدعوة" على اإلسالمي
  ".والتابعين والصحابة والسالم الصالة عليه الرسول حياة من لها نماذج وتتخذ ... واألخالق

ناسبة اإلنترنت م نشأةعت قبل هل األخالقيات والمواثيق اإلعالمية التي وض" ... ويبقي السؤال
ا؟.حالي  

  بالتأكيد نعم ...
وعليه أن يتبع األخالقيات  ،وفي أي وسيلة عمل ،وأينما حل ،ا أينما وجدفالصحفي يظل صحفي

باألمر الهين  ولكن هذا ليس ،التي تنطلق من مبدأ المسئولية االجتماعية ،والمعايير المهنية ذاتها ،نفسها
دثت الخدمات التـي  وأح ،ولكن الوسيط اختلف ،مم أنفسهصحيح أن اإلعالمين ه كما بدأ للوهلة األولى،
 حيـثُ  ،ا بأيـدي المـواطنين  فأدوات النشر حالي ،صعيد اإلعالم ككل ثورة على قدمتها شبكة اإلنترنت

شاركة الصحفيين المهنين مع الصـحفيين المـواطنين مـع    تعيش البيئة اإلعالمية حالة من الفوضى بم
ستخدمي مواقع التواصل اإلجتماعيالمدونين والمغردين وم.  

ة وطوفان المعلومـات الـذي يتعامـل معـه     ستجدات التي حلت علي الساحة اإلعالميفهذه الم
اإلعالمي تستوجب الس مـى رعة في نقل المعلومات والحصول عليها ونشرها بطريقة آنية وفي ظـل ح 

التنافس بين وسائل اإلعالم تضيع معايير الدقة والتثبت من صحة الخبر وال يهتم اإلعالمي بمبدأ تقـديم  
األفـراد   وجه اإلعالم ودوره في التـأثير علـى  صرخات في لذا ارتفعت الألولويتها؛  االمعلومات وفقً

  .بوق دعائي ومنبر إعالن ربحي إلىواآلراء وتحوله 
 هذه األخالقية المواثيقوتُعد ولها عديـد مـن    نفسه، اإلعالمي بها يقوم تنظيم عملية من اجزء

 لإلعالمـي  تسـمح  قد التي القوانين هذه – لزمةالم القوانين صدور دونالميزات اإليجابية. فهي تحول 
 محـل  نصوصها وتحل كلفة،الم الدعاوى رفع دون وتحول ضميره، أو وقناعاته تتفق ال بأشياء بالقيام
 هـي  فـالقوانين  -الحكـومي  التدخل ضد لإلعالمي حماية وفيها عقدة،الم القانونية النصوص من كثير

 بالمقابـل  العقوبات؛ القانون ستخدمي كما خارجية، قوة بواسطة فرضها يتم والسلوك للحياة أحكام بمثابة
 ليلتـزم  عليـه  مؤسسته تفرضها أو نفسه على الصحفي يفرضها والسلوك للحياة أحكام األخالقيات فان
 باألعمـال  النهائيـة  حصـلة الم في تتعلق ألنها كبيرة، عقوبات عليها يترتب ال فقد انتهكت ما وإذا بها،

  .االختيارية
ـ  عادالً المرء يكون أن أساسها داخلية فلسفة األخالقيات ـ  اودقيقً والسـلوك  بالحقيقـة  اوملتزم 

ـ ا مثلتُ اشخصي بها الصحفي واقتناع االلتزامات، هذه .جتمعالم تجاه ولالمسئ الصـحفي  إلرادة احترام 
جـون   يقول كما – تظهر الحقيقية المشكلة لكن، مرفوض هو وما مقبول هو ما بالتالي وتحددومكانته، 



 

  
 

 مالـك  غيـر  الصـحفي  يكـون  حين -باألخالقيات تخصصالم األميركي الباحث ”John, M“ ميرل
  .)٨٩-٩٧، ٢٠٠٢ صالح،سليمان ( األخالقيات عن التحدث العبث من صبحيفعندئذ  لقراره،

الصـحفي  التـزام " األولـى  فـي  فيدخل والقانونية، األخالقية االلتزامات بين الباحثون فرقوي 
ما كل عن ويمتنع ،بالنزاهة يتمتع بحيث ،عالي أخالقي ستوىبم الكتابة دافعه يكون كأن لمهنته، سيءي 

 أجهـزة  مع العمل عن يمتنع أن .. وعليه. مادية منفعة أجل من أو العام الصالح حساب على الشخصية
االلتزامات أما". لألفراد الخاصة للحياة التعرض وعدم ،وسمعتهم البشر كرامة واحترام ... خابراتالم 

 شـروطها  ومـن " خالفتهام حالة في اجنائي عاقبهموي الصحفيين على القانون يفرضها" ما فهي القانونية
 ،المجيـد  عبـد  ليلى( والسب والقذف بالباطل االتهام أو التشهير عن واالمتناع القانون، بأحكام االلتزام
٢٩، ٢٠٠٢.(  

 وأعطتـه   ”Ombudsman“مراقـب   تعيـين  إلـى  اإلعالميـة  المؤسسات بعض ولجأت
 ينتقـد فيـه   عمـودا  يكتب أن أو الصحف، ضد الجمهور شكاوى ببحث يقوم كأن متميزة، صالحيات
وتُحقـق مواثيـق    .االعتبار بعين اقتراحاته وتؤخذ يقدمها التي التقارير التحرير هيئة وتُناقش الصحف،
، مجموعة من األهـداف، حـددها طـارق    البعض سميهاي كما الدساتير أو، اإلعالمي العمل أخالقيات

  ) على النحو اآلتي:٤٢، ٢٠٠٤الخوري (
 المهنة ولياتومسئ مثاليات وصف. 

 وحماية الواقع األمر تثبيت والمهنيين المعلومات تلقيم. 

 المهنة صورة تحسين. 

 المهنة في عملهم مبرر لتعريف لدفعهم الممارسين والهام تنشيط. 

 المقبول وكالسل حول إرشادات إعطاء. 

 حول واالهتمام الوعي زيادة القضايا ختلفم.  
  :، وهيوجود ضوابط ومواثيق أخالقية في العمل اإلعالميوأضاف البعض بعضا من أهداف     

 عدم استخدام المنابر اإلعالمية كوسائل للترويج والتشهير السياسي.  
 بمسئولياتهم. دائه ودفعهم لاللتزامحث اإلعالمين علي تقييم أ  
 وضع مبادئ وأسس في إدارة حق االختالف وتعميم أخالقيات الحوار.  
 تحقيق واجب احترام عقلية الجماهير سواء في اإلعالم التقليدي أو اإلعالم الجديد.  
 حماية الجمهور من أي استخدام غير مسئول لالتصال أو ضد األغراض االجتماعية.  
  تقدر مسئوليتها األشكال لقوة الحماية القائمين باالتصال أن يتحولوا بأي شكل من.  



  
 

 
 

 توفر إحساس بالذاتية المهنية وتشير الي نضج المهنة.  
  من هم؟ وماذا يجب أن يتيح للجماعة المهنية ان تعرف نفسها ويخبر الممارسين للمهنة

  .يقوموا به

  واقع الضوابط اإلعالمية العربية:
أن نستعرض الحالة  بد أوالًالُالعربي ،قبل الحديث عن الضوابط المهنية واألخالقية في اإلعالم 

ا، جتمعاإلعالمية التي يعيشها المتداخلت الصناعة بالهوايـة  فاإلعالم في حالة من الفوضى حيثُ حالي، 
م الفرصة لنشر أخبـار وآراء  نترنت لديهِستخدمي شبكة اإلمف ،والصحفي المهني مع الصحفي المواطن

اإلعـالم  هما ،مجالين أدى هذا التطور إلى تقسيم اإلعالم إلىقد جتمع ووأفكار وتقارير وبثها في الم" :
هـو عبـارة عـن     و ،"، و"اإلعالم الجديد" الذي يضم الصحف والمجالت واإلذاعة والتلفزيونالتقليدي

كة اإلنترنـت ووسـائل اإلعـالم    مجموعة من تكنولوجيات االتصال التي تولدت من التزاوج بين شـب 
، إال أنهـا  وإتاحة مجال أكبر في حرية التعبير ،همت في تطور الخدمة اإلعالميةوبقدر ما أسالتقليدية، 

د لإلعالمي المهنـي أن  ب؛ لذا ألختلفة من االنتهاكات األخالقيةمصراعيه أمام أنماط م فتحت الباب على
والبث. اإلعالم في البحث والنشر ا في التعامل مع هذا النمط من اإلعالم وكيفية توظيف هذاينتبه جيد  

 إمـا  للدولـة  تابعة اإلعالم وسائل وتكون السلطة، لنظرية العربية الدول في اإلعالم ظمنُ تخضع

 فـي  كمـا ناظمة  قوانين بموجب ذلك ويتم باشرم غيربشكل  أو ،والتلفزيون اإلذاعة في كمار باشم بشكل

  ختلطة.م الملكية تكون اوأحيانً، الخاص القطاع يديرها قد التي الصحافة
ويمكن تقسيم التشريعات اإلعالمية بشكل علم إلى تشريعات تتصـل بالمضـامين اإلعالميـة،    

 وتشـريعات  والواجبـات،  والحقوق ،األهداف وتحقيق ،واإلدارة التنظيم :حيثُ منوأخرى بالمؤسسات 
  .الدولية بالتشريعات وأخرى بالمهنة، تتصل

 المطبوعـات  قوانين عليها تشتمل يالت العناوين )١١٣-٨٤، ٢٠٠٢( المجيد عبد ليلى وصنفت
 قـد  القـوانين  بعض أن ذلك قانون، كل خصوصية عن لكشففي ا يساعد ؛ وذلكفئات سبع في العربية
 كـل  فـي  توجـد  قد التي الطفيفة الفروق إيضاح في ساهمي مما آخر؛ قانون في يوجد ال بشيء تنفرد
 الجريمـة  لمواجهـة  القـوانين  تضـمنتها  التـي  الضوابط بحسب الفئات هذه استعراض وسيتم .قانون

  :وهيواالنحرافات 
المصداقية تعني إعالم المواطنين باألخبار الصحيحة، بينمـا   :الرأي وموضوعية الخبر صدق )١

 الذهبية ذه القاعدةه بتطبيق العربي اإلعالم بدأو اآلخر، والرأي الرأي تقديمب الموضوعيةتعني 



 

  
 

نفـإ  لـذا  ؛التكنولوجية الحتمية ولتفاعالت الحديثة االتصال تقانة إلرهاصات استجابةً امؤخر 
 ،القـانون  عليـه  فيعاقـب  تلفيقهـا  أما الصحيحة األخبار بتقديم القانون بموجب لزمم الصحفي
 إلـى  اكـذب  منسوبة أو كاذبة اأخبار نية بسوء نشري من لكُ والنشر المطبوعات قوانين وتعاقب
 وإشـاعات  اأخبـار  أو مزورة، اأوراقً نشر أو واألمن، السالم تعكير على عمل من أو آخرين،
 .والقومية الوطنية بالمصلحة يضر ما كل أو كاذبة،

 -الكويـت  عدا – العربية المطبوعات قوانينمقوماته:  على والحفاظ جتمعالم بمبادئ االلتزام )٢
وتحميلـه مسـئولية    ومبادئه جتمعالم مقومات على بالحفاظ الصحفي إلزام تشريعاتها تضمنت
 االجتمـاعي،  التضـامن  إلى الدعوة على اشتمال التشريعات ذلك، مثل من ذلك، عن الخروج

التحـريض علـى    أو السـماوية،  باألديـان  وعدم المساس والعنصرية، الطائفية التفرقة وعدم
 الى ءةاإلسا وأ الكبار، والمسؤولين السلطة التهجم على أو باألمن، اإلخاللارتكاب الجرائم، أو 

ـ ق مـن  )١٣( ونصت المادة. األخرى والشعوب الصديقة النظم ـ  تنظـيم  رارــ  حافةـالص
 الديموقراطيـة،  وتأكيد علـى الممارسـة   الحرية مبادئ تعميق على السوداني طبوعاتـوالم

 العفيـف  باألسلوب االلتزام" :على اإلسالمي اإلعالمي الشرف ميثاق في الرابعة المادة ونصت
 و "،النابية والعبارات تجنب األلفاظ"و ،"الحسنة والموعظة الحكمة على القائم الحوار في الكريم

 واللمـز  السـخرية " واالبتعاد عـن  ،"واإلقليمية والعنصرية العصبية تيارات وراء سياقـاالن"
 ".والمهاترات والتجريح والقذف الشخصي والطعن والتنابذ

 وكـرامتهم،  بالناس المس عدم ذلك ويعني :الشخصية حياتهم وسرية المواطنين كرامة حماية )٣
 أسـرار  أن لـى إ السريةفتُشير  ،قدرهم من الحط وأ والسرية الخاصة ونهمشئ عن اإلعالم أو

 عامة ليست معلومات ألنها عنها ذاعي أن يجوز ال بحياتهم يتعلق أو اشخصي يمسهم وما الناس
 التفريـق  أو الطالق دعاوى نشر منع العربية المطبوعات قوانين وتتضمن ،العام الرأي تهم وال
 أو الصـور  أو هديد،ـبت االبتزاز أو ثروته، أو شخص بسمعة يضر ما أو واإلجهاض، الزنا أو

 أو ألصحابها، اإلساءة نشرها شأن من كان إذا العائلية أو الخاصة بالحياة الصلة ذات التعليقات
 .أسرارهم بإفشاء الناس تهديد

٤( حق من :العدالة سير سنح والتحقيقات الجرائم أخبار على يطلع أن تلقيالم لكـي  حاكماتوالم 
 علـى  وعملت طالتهم، قد العدالة يد أن والى يفلتوا، لم الجناة أن إلى واالطمئنان باألمن يشعر
 قـد  الجـرائم  عـن  تنشـره  بما ومبالغاتها اإلعالم وسائل تطرف لكن. نصابه في الحق وضع

 الـى  العربيـة  التشريعات تعمد المنطلق هذا من. عادلة محاكمة من المتهم حرمان الى ؤديـي



  
 

 
 

ـ  وقـائع  نشـر  أو العام، للنظام راعاةم التحقيقات أخبار نشر مسائل في التشديد  حاكماتـالم
ـ  هيئة على التأثير او المحاكمة سير مجرى على تؤثر معلومات إذاعة او السرية،  مة،ـالمحك

 قـوانين  األمـر  يتجـاوز  وقـد ). أحيانـا  األولية بالحروف الإ( المتهمين ماءـأس ةـإذاع أو
 التحقيقـات  أخبـار  نشر يحظر المصري العقوبات قانون فمثال، .أخرى قوانين الى المطبوعات

 حظـرت  كانـت  أو الخصـوم  غيبة في التحقيق المحـكمة أجرت إذا كانت: ثالث حاالت في
 جــهة  من الدولة بأمن الماسة الجرائم من بجريمة خاصا التحقيق كان منه؛ وإذا شيء إذاعة

 الزنا. أو التفريق أو الطالق دعاوى من بدعوى متـعلقًا التحقيق كـان الخارج؛ وإذا

٥( اإلعالمي منها يستقي التي المصادر سرية على الحفاظ إلى شيروتُ :المهنة سر على حافظةالم 
 بـاب  مـن  بذلك القانون محـس إذا صادرهـم على التحرير رئيس الصحفي يطلع وقد ،أخباره

 أن القـوانين  بعـض  وتـنص  .صدقيتها من يتأكد ال مادة ينشر ال المسؤول التحرير رئيس أن
 والجزائـر  مصـر  فـي  القـوانين  وتنص. الصحفي مصادر على باالطالع الحق لها المحكمة
 يحـدد  الجزائـري  القـانون  أن الإ .المهنـة  سر أو التحرير سر حماية على صراحة والعراق
 سـر  مجـال  فـي : وهي ختصةالم القضائية السلطة أمام المبدأ هذا فيها يطبق ال التي الحاالت
 الدولة أمن اإلعالم سـيم ندماـوع االستراتيجي، االقتصادي السر مجال وفي الوطني، الدفاع

 التحقيـق  بأسـرار  األمر يتعلق وعندما مراهقين، أو أطفاال اإلعالم مسي وعندما واضحا، مسا
 لـرئيس  يجـوز  ال أنه ٣٠ المادة في ١٩٩٩ لعام األردني القانون وينص. القضائيين والبحث
 .الحقيقي اسمه كاتبه له قدم إذا إال مستعار باسم شخص ألي مقاال ينشر أن المسؤول التحرير

 فـي  اإلنسـان  حق على والنشر المطبوعات قوانين تنص عادةً :البالغات ونشر التصحيح حق )٦
 مـن  العدد لنفس قابلم بغير النشر ويكون. إيضاحه أو تصحيحه أو صحيفة تنشره ما على الرد

 واطـالع  الشخصـية  المصالح عن الدفاع في احقً هذا ويعتبر. المكان نفس في اوأحيانً الكلمات
 وحـق  ،الرد وحق التصحيح حق بين ميزتُ العالمية القوانين وبعض ،الحقائق على العام الرأي

. الرسـمية  البالغات نشر على تنص القوانين بعض أن حين في األفراد، على يقتصر التصحيح
 المـادة  تنص) هجرية ١٤٠٢ لسنة ٦٠ رقم القرار( السعودي والمطبوعات المطابع نظام وفي

 اأخبار شرتـن أو حيحةـص غير صريحاتـت اآلخرين الى نسبت صحيفة كل نأ على) ٣٧(
 بعـد  يصـدر  عدد أول في الشأن صاحب طلب على بناء امجانً ونشره ذلك تصحيح، مغلوطة

 مكـان  فـي  أو الصحيفة من فيه الخبر نشر سبق الذي المكان نفس في ويكون ،التصحيح طلب
 :التالية بالشروط وذلك بارز



 

  
 

 الصحيح. غير الجزء تصحيح على النشر يقتصر أن 

 الئقة. بصورة بالتصحيح الصحيفة قيام سبق عدم 

 الخبر. بها نشر التي باللغة التصحيح يكون أن 

 نظامية مخالفة أية نشر التصحيح يتضمن أال. 

 وروده منها حاالت في الرد نشر بعدم )٢٨( المادة في فيسمح األردني المطبوعات قانون أما
 اذا أو للقانون مخالفا أو لآلداب منافيا الرد مضمون كان اذا أو معنية غير جهة من أو مستعار باسم
  .الخبر نشر على شهرين مرور بعد الرد ورد

 اإلعـالم  وسـائل  وتتسـابق  األجر مدفوعة اتصالية مادة اإلعالن يعتبر :اإلعالن مهنة آداب )٧
 وإذاعة نشر تقييد على المطبوعات قوانين تعمل لذا ؛مادي كسب من يوفره لما ،عليه للحصول

 االجتمـاعي  باألمن اإلخالل أو المجتمع، أفراد على األذى إيقاع دون تحول بصورة اإلعالنات
 والمـادة  اإلعالنيـة  المـادة  بين التمييز على اإلعالم وسائل تعمل وعادة،. للمتلقين والصحي

 بعـد  اإلعالن يقدم والتلفاز اإلذاعة وفي إطار، ضمن اإلعالن يوضع الصحف ففي اإلعالمية،
 مادة أي نشر أن الى األردني المطبوعات قانون في) ب( فقرة )٣٠( المادة تنص مثال،. فاصل
 مـادة  أنهـا  الى وصريحة واضحة بصورة فيها اإلشارة المطبوعة على يترتب فإنه أجر مقابل

 واضحة غير عالمات ضمن أو خبر شكل على إعالن ينشر كأن األمور تختلط اأحيانً. إعالنية
 الخاصـة  لإلعالنـات  بالنسـبة  خطيرا وصحيا أمنيا بعدا األمر ويأخذ. المتلقي تضليل بهدف
 والمقـامرة  والمراهنات والسجائر واإلجهاض والمخدرات والخمور الصيدلية والمنتجات بالطب

 علـى  تنطـوي  التي اإلعالنات وإذاعة نشر تقييد يتوجب كما. المالية والمضاربات واليانصيب
 او اآلخـرين  حقـوق  على اعتداء أو جريمة ارتكاب تحريض أو اآلداب انتهاك أو وسب قذف
 من وال قريب من ال األمور لهذه تشير ال العربية الدول قوانين بعض أن ويبدو. الضارة السلع
  .بعيد

  تتضمنها مواثيق الشرف اإلعالمي:األخالقيات التي 
  تتضمن مواثيق الشرف اإلعالمي مجموعة من األخالقيات، تضمن اآلتي:  
 ًاخالقيات تعامل الصحفي مع مصادره:  -أوالأو ما  ،سرية المصادر قصد به مبدأ الحفاظ علىي

حد المصادر ليست للنشـر  الصحفي معلومات من أ ويتم تطبيقه عندما يتلقى ،عرف بسر المهنةي
لإلعالمي معلومات خلفية قدم المصدرأو ي “Background Briefings”، ه الحالـة  ذوفي ه

 .صرح أحد المسئولين كر مصدر مسئول أوذنسبها اإلعالمي للمصدر بل يقول ي ال



  
 

 
 

 أخالقيات تعامل الصحفي مع المواطنين -اثاني :قدمتها عدم اختراق الحياة الخاصـة  يأتي في م
 ، أو تسـليط الضـوء علـى   الشئون الخاصة لألفـراد  للمواطنين عن طريق عدم التطفل على

وقيـام   ،اسمه لتحقيق مزايا لشـخص آخـر   واالستفادة من صورة شخص أو ،أشخاص عادية
 يقع فيه من أخطاء غير متعمدة.قد  اإلعالمي بتصحيح ما

 أخالقيات اإلعالن -ثالثًا :ضرورة تمييز المادة اإلعالمية عن المـادة التحريريـة   نص علىي، 
والمضـاربات   ،والمخـدرات  ،والخمـور  ،نتجات الصيدليةوتقييد نشر اإلعالنات الخاصة بالم

وتحديد نسـبة  ، انتهاك لآلدابذف أو سب أو ق ا تقييد اإلعالنات التي تحتوي علىأيض، المالية
 .من المساحة الكلية للصحيفة )%٤٠(المادة اإلعالنية بالنسبة للصحيفة فال تزيد عن 

 اراتتضـمن مجموعـة مـن    : أخالقيات خاصة بالسياسة التحريريـة لوسـائل اإلعـالم    -بع
أو واقـع  هو خبـر   والتمييز بين ما :الصدق والدقة في التقارير اإلعالمية ، اهمها:األخالقيات

 ، وحفظ حق الفرد في المعرفة.وبين ما هو رأي أو استنتاجات

 االمتناع عن القذف والسب في  مثل: ة بحقوق الزمالة بين اإلعالمين،أخالقيات خاص -اخامس
أو سـرقة مـادة    ،نفسـه  آراء الغير ونسبتها إلـى  وعدم انتحال ،الء المهنةحق زميل من زم

   .اإعالمية لزميل ونشرها أو إذاعته

 اسادس- ـ عاداته: جتمع وقيمه وأخالقيات خاصة بعالقة وسائل اإلعالم بالم ب عن طريق تجنُ
االنحـالل واالبتـذال    شجع علىوتُ ،ارتكاب الفحشاء إلىنشر أو إذاعة أي مواد إعالمية تدعو 

 .والخروج عن اآلداب العامة واألخالق العامة

 استوى المهني لإلعالمين:  -سابعتتضمن تمتُع اإلعالمي بدرجة عاليـة  أخالقيات ومعايير الم
من النزاهة، ويكون دافعه األساسي في العمل هو الصالح العام، وعدم قبـول اإلعالمـي ألي   

 رشاوي أو هدايا مقنعة أو ظاهرة، وعدم جمع اإلعالمي بين عمله وجلب اإلعالنات.

  :إلىااللتزامات والضوابط التي يلتزم بها اإلعالمي لذا يمكن تقسيم 
 وتشمل:التزامات مهنية ، 

o نقل األنباء بدقة دون تحريف أو تشويه وذكر الحقيقة من غير تستر.   

o االلتزام قدر اإلمكان بالموضوعية والصدق. 

o .عدم الخلط بين الرأي والخبر 

o  ل التدفق الحر والمتوازن لإلعالمالعمل من أجالحرص على. 

o وعدم نشر معلومات زائفة أو غير مؤكدة ،هالتحقق من صدق الخبر وصحت.   



 

  
 

o .احترام أسرار المهنة 

o باتهم عن هذه الدول دقيقـة  البد أن تكون كتا نسبة لإلعالمين العاملين في دول ُأخرى،بال
 وعادلة.

o عـدم  و ،: الحفاظ على أسرار المهنةمثل ،ديدفرضها اإلعالم الج ناك بعض االلتزاماته
موافقة الشـخص   ، والحصول علىم فقطصرح لهعينة إال للممعلومات م على االطالع

  يتم جمع وتخزين المعلومات عنه. الذي
 وتشمل:التزامات أخالقية ،   

o سئ للمهنةضرورة التمتع بالنزاهة واالمتناع عن كل ما ي.   

o خابرات لتزويدها بالمعلومـات والقيـام بأعمـال    يمتنع الصحفي عن العمل بِأجهزة الم
 ستار واجباته المهنية.التجسس تحت 

o .احترام كرامة البشر وسمعتهم 

o عن العالنية. عدم التعرض للحياة الخاصة لألفراد وجعلها بمنأى 

 وتشمل:التزامات قانونية ،   

o االلتزام بأحكام القانون.   

o  والقذف والسباالمتناع عن التشهير واالتهام بالباطل.   

o  نفسه إلىعدم انتحال آراء الغير ونسبتها. 

o أي عمل غير قانوني ضد شخص أو مجوعة من األشخاص   عدم التحريض على 

o  من شأنها التأثير في سير العدالة.عدم نشر أمور 

o شر أنباء جلسات المحاكمات السرية.االمتناع عن ن 

 :التزامات اجتماعية، وتشمل  
o  أن يتصرف الصحفي بشكلامسئول اجتماعي. 

o .احترام حقوق اإلنسان 

o الكراهية الدينية أو العرقية أو القومية التي تـؤدي   عدم الدعاية للحرب أو الحض على
 .نفانتشار الع إلى

o ُاإلجـرام واالنحرافـات   حـرض علـى  االمتناع عن نشر الموضوعات الخليعة التي ت 
 الجنسية.

o جتمعااللتزام بالقيم الثقافية المقبولة للم. 



  
 

 
 

o مراعاة مسئوليته تجاه المجتمـع  جتمع الدولي عن طريق احترام القيم التي اتفق عليها الم
 .الدولي

o ألمن ناهضة للمصلحة الوطنية واألمـور الخاصـة بـا   االمتناع عن نشر المعلومات الم
 القومي.

o االمتناع عن نشر المعلومات التي تضر بالحياة االجتماعية.  

  الدول العربية واإلسالمية: مواثيق الشرف اإلعالمية في
بالنسبة للعالم العربي وظهور المواثيق الصحفية واألخالقية فقـد كانـت البـدايات فـي عـام      

م اإلطالق تضع مواثيق تحكُ ىلععربية عنما عرفت مصر مواثيق الشرف لتكون أول دولة  م)١٩٦٠(
نـذ  هـتم م أوالذي  ،للصحفيين العربنا كانت بداية دستور اإلتحاد العام ومن ه ،سير العملية اإلعالمية

م جتمعـاتهِ وحيـال م  ،طريـة م القُجتمعاتهِالعرب حيال م للصحفيين االجتماعيةنشأته بتحديد المسئولية 
وقد كانت هـذه   ،تحدةالم القومي للجمهورية العربية وذلك من خالل المؤتمر العام لالتحاد ككُل،العربية 

هذا المؤتمر، وجعلـت عنوانـه    التوجيه القومي من لجان لجنة ولة عبارة عن مشروع فكرت فيهحاالم
جتمع وسمعة ل ما يتعلق بحقوق الموفيه تناول كُ ،نشغلين في وسائل اإلعالم"ميثاق الشرف للم: "كاآلتي

أخالقيات حقـوق الـزمالء فـي     إلى التأكيد على إضافةً، جمعها ونشرها خبار من حيثُ، واألجتمعالم
  .وما يتصل بقضية السالم في العالم كله ،المهنة الصحفية

 :ميثاق الشرف اإلعالمي العربي 

ميثاق الشرف اإلعالمي العربـي،   م)١٩٧٨( سبتمبر )١٤(أقر مجلس الجامعة العربية بتاريخ 
الصادر عن مؤتمر القمة العربي بالدار البيضـاء عـام    ا لميثاق التضامن العربيوجاء هذا الميثاق تنفيذً

مارسيه لم التزامات على الحكومات العربية حيال العمل الصحفي وم وقد وضع هذا الميثاق م)،١٩٦٥(
تكفل الحكومات العربيـة حريـة   : من هذا الميثاق على )١٢(يشهد الواقع العربي مثله فقد نصت المادة 

روح هـذا   م أمر القيام بواجبهم في نطـاق له الضمير المهني للعاملين في حقل اإلعالم العربي، وتسهل
علـى "تكفـل    )١٣(كما نصـت المـادة   ا"، تفق عليهالم برىالميثاق، وعلى ضوء األهداف العربية الكُ

ما تكفل لهم حرية أرجاء الوطن العربي، ك ختلفالحكومات العربية حرية تنقل اإلعالميين العرب في م
  ."العمل والتنظيم

تغيرات الدوليـة، والتقـدم   ي ضوء المالتعامل الواعي مع قضايا العصر، ف األهداف والمبادئ:
التقني المتسارع في مجاالت اإلعالم واالتصال والمعلومات، وظواهر العولمة بما يؤكد دور اإلعـالم  



 

  
 

العربي في حماية الهوية العربية وإبراز الصورة الصحيحة لألمـة العربيـة وحضـارتها وقضـاياها     
مة العربية علـى اإلسـهام المتكـافئ فـي حـوار      الجوهرية على الرأي العام الدولي، ودعم قدرة األ

  .الحضارات والثقافات
بنيتـه   ضرورة االلتزام بالقيم الدينية واألخالقية للمجتمـع العربـي ومراعـاة    البنود والمواد:

 ي.األسرية وترابطه االجتماع

 :نماذج من بنود ميثاق الشرف اإلعالمي العربي 

 والتآخي ونبذ كل دعاوى التحيز والتمييز والتعصـب  تعميق روح التسامح  -المادة العاشرة
أيا كانت أشكاله، وطنياً أو عرقياً أو دينياً ، واالمتناع عن عرض أو إذاعة أو بث أو نشـر  

 ريضاً على العنف واإلرهاب والتطرف.أية مواد يمكن أن تشكل تح

 بطريقـة   ،االمتناع عن وصف الجرائم، بكافة أشـكالها وصـورها   -المادة الحادية عشرة
، ومرتكبيها أو تبرير دوافعهاغري بارتكابها أو تنطوي على إضفاء البطولة على الجريمة تُ

أو منح ما حفزين عليها أو المروجين لها فرتكبيها والمرصة استخدام وسائل اإلعالم منبـر 
م.له 

 المادة الثانية عشرة- راعاة أصول الحوار وآدابهم، ـ  وبخاصة الذي ي أو  ذاععـرض أو ي
يحقوق ضيوف الحوار في شرح آرائهم ، من حيثُباشرةبث على الهواء متلقين فـي  ، والم

تكاملـة وشـاملة   ، وعرض كافة اآلراء والحقائق وصـوالً إلـى بلـورة رؤيـة م    التعقيب
ي.تلقي العربوموضوعية لدى الم 

 ةالمادة الثالثة عشر- ـ  االهتمام الم ة لألشـكال  تواصل بتوفير بدائل عربية ثريـة ومتنوع
 ،وتعمل على توسيع مداركـه  ،اإلعالمية والمعلوماتية التي تتفق وطموحات اإلنسان العربي

لى األمة العربيـة وثقافتهـا   ، وترسيخ اعتزازه بانتمائه إبداعوتنمية ملكاته في البحث واإل
 وقيمها.

 ةالمادة الرابعة عشر- راعاة حقوق ذوى االحتياجات الخاصة في الحصـول علـى مـا    م
 م.جتمعاتهرص اندماجهم في ملفُ الخدمات اإلعالمية والمعلوماتية، تعزيزا يناسبهم من

 عتبارهـا واحـدة مـن    تشجيع االهتمام الجماهيري بالرياضـة با  -ةالمادة الخامسة عشر
، والحـرص علـى تنقيـة    بالصحة البدنية والنفسية للمجتمعة في النهوض العوامل الرئيس

، والسعي إلـى  كس أو تؤجج نزعات التعصب والتحيزشوائب تعاإلعالم الرياضي من أية 
 ة.تنمية الروح الرياضية في المنافس



  
 

 
 

 الحرص على حماية األطفال واألحـداث مـن مخـاطر المـواد      -ةالمادة السادسة عشر
 ة.ير سليمة تتناقض مع القيم النبيلاإلعالمية التي تتضمن مشاهد عنف أو أنماطاً سلوكية غ

 اعترافًـا  تنال التي تلك وخاصة العربية، والمواهب الكفاءات إبراز -شرةع السابعة المادة 
 العربـي،  للـوطن  الخالقة والقدرات اإلبداعية الطاقات لثراء إثباتًا وذلك ،عالميا تقديرا أو

 الكفـاءات  مـن  مزيد ظهور على وتشجيعا الناجحة بالنماذج االقتداء على للنشء وتحفيزا
 .العربية

 ونهوضـها  العربيـة  المرأة عن الواقعية الموضوعية الصورة تقديم -عشرة الثامنة المادة 
 مشـرف  دور مـن  به تضطلع وما جتمعية،الم التنمية في وإسهاماتها الحياتية، بمسؤولياتها

 .ذلك على تعينها التي والبرامج والمعلومات المواد ونشر وبث العربي، اإلنسان بناء في

 بتشـريعاتها  والتعريف الفكرية الملكية بحقوق االلتزام -عشرة التاسعة المادة ختلفـة، الم 
 .العربي الوطن امتداد على واإلبداع االبتكار لقاعدة وإثراء العرب للمبدعين حماية

 هـذه  والتـزام  اإلعالنية، والمواد اإلعالمية المواد بين التمييز ضرورة -العشرون المادة 
 اإلعالنيـة  الحمـالت  في والمرأة الطفل استغالل وعدم العربي جتمعالم بأخالقيات األخيرة
 .إليهما يسيء بشكل

 بنيته ومراعاة العربي للمجتمع واألخالقية الدينية بالقيم االلتزام -والعشرون الحادية المادة 
 االجتماعي. وترابطه األسرية

 المختلفـة  بأشكالها األمية لمشكلة التصدي بأهمية الوعي تعميق -والعشرون الثانية المادة 
 العربي. المجتمع في

 تهـوين  أو تهويل دون ـ والتعريف العام الصحي الوعي تنمية -والعشرون الثالثة المادة 
 مـن  والتحـذير  للوقايـة  العلميـة  األساليب وإيضاح ستجدة،الم أو تفشيةالم باألمراض ـ

 .العالج في العلمية غير أو العشوائية األساليب

 المتصـلة  السـلوكيات  مجـال  في وبخاصة البيئي الوعي نشر -والعشرون الرابعة المادة 
 بالتشـريعات  والتعريـف  الموارد، استخدام وترشيد التلوث، من والحد البيئة على بالحفاظ
 التقنيـات  إدخـال  وتشجيع المجال، هذا في والعامة المهنية والسالمة الصحة وقواعد البيئية

  .للبيئة الصديقة
  
 



 

  
 

 العربية:خرى لجامعة الدول وثائق ُأ 

 العربية: اإلعالمية االستراتيجية 

o العمـل  وأهداف للمنطلقات الشامل المنظور وأجهزته، بمؤسساته العربي، لإلعالم توفر 
 .البرامجية السياسات رسم في بها لالستهداء الميدانية

o المجتمـع  خدمـة  فـي  الحيوية رسالته على الحفاظ في العربي اإلعالم استمرار أهمية 
 التعليمية. والخدمات والتنمية والتثقيف التوعية مجاالت في العربي

o  عصـر  فـي  العربيـة  مةلُأل والحضارية الثقافية الهوية على الحفاظ في اإلعالم إسهام 
 والمعاصـرة،  األصـالة  من متوازن إطار في العربي المواطن شخصية واغناء العولمة
 بالعمل العربي اإلعالم ميسه بحيث المفتوح العالم ظل في محورية قضية الهوية باعتبار

 الروحيـة،  قيمـه  :فـي  تمثلةالم األصيلة جذوره إلى العربي اإلنسان انتماء تعميق على
 األفضـل،  سـتقبل الم في وآماله وطموحاته ،عاصرةالم وقضاياه وتاريخه، وحضارته،

 على الوقت ذات في وينفتح هويته، على خالله من يحافظ الذي الوعي سياج ذلك ليكون
  .فيه يعيش الذي العصر

 تهدف إلى  العربي: العالم في والثقافية اإلعالمية السياسيات بين للتكامل اإلطارية الوثيقة
دعم التنمية اإلعالمية والثقافية في العالم العربي وحماية الهويـة والثقافـة العربيـة ممـا     

واإلعالمـي   ، وأهمية تشجيع اإلنتاج الثقـافي من طمس وتشويه أو غلو وتطرف يواجههما
العربي البيني بما يالئم احتياجات المواطن العربي وثقافته ويضمن التنشئة السليمة ويـوفر  

  .التحصين الالزم لألطفال واليافعين
 في االجتماع :)٢٠١٨ -٢٠٠٩( واالتصاالت لإلعالم التشاركية للتنمية العربية العشرية 

تحقيـق التكامـل   ، والذي يهدف إلى شترك لمجلسي وزراء اإلعالم واالتصاالت العربالم
لحق اإلنسان العربي في الحصول  تصال في العالم العربي، تعزيزابين قطاعي اإلعالم واال

للوطن العربـي مـن اإلسـهام     في اإلعالم واالتصاالت، وتمكينًا تطورةعلى الخدمات الم
بفاعلية مع الموي يضع اإلنسـان  مجتمع معلومات جامع ذي توجه تنجتمع الدولي في بناء م

جسر الفجوة الرقميـة وتنميـة المحتـوى     األهداف، في:ه. بينما تتمثل في صميم اهتمامات
الرقمي العربي من خالل إطالق الخدمات الرقمية عبر مختلف الوسائل في المنطقة العربية 

ضرورة تعميم الخدمة الشاملة بما يسهل الحصول على الخدمات، وخصوصـاً الفئـات    -



  
 

 
 

تتمكن بعد من االندماج في عالم االتصاالت، وذوي االحتياجات الخاصة والنسـاء  التي لم 
  .ة بغية تعزيز اندماجهم في المجتمعواألطفال، وفي المناطق النائي

 المصري: الصحفي الشرف ميثاق 

 علـى  الميثاق صنُي العامة مبادئه وفي م)،١٩٩٦( عام المصريين الصحفيين نقابة عن الصادر
 توجيـه  وعبء الكلمة وليةمسئ بحمل الجديرة دهاـوح رةالح والصحافة ولية،المسئ أساس ريةالح" :أن

 الجريمة، لمواجهة الضوابط مجال وفي والحقوق، االلتزامات باب وفي ".حقيقية أسس على العام الرأي
 تعصبةالم أو العنصرية الدعوات الى كتاباته في االنحياز بعدم" الصحفي التزام على الثانية المادة تنص

 الداعيـة  تلك أو اآلخرين إيمان في الطعن أو كراهيتها الى الدعوة أو األديان امتهان على المنطوية أو
 الحقـائق  نشـر  عـدم " على الالحقة المواد وتنص". جتمعالم طوائف من ألي االحتقار أو التمييز لىإ

 بغيـر  المواطنين اتهام في" الصحفي النشر استخدام وعدم ،"الدقة تحري" وضرورة ،"مبتورة أو مشوهة
 ويمنـع  ؛"شخصية منافع لتحقيق أو سمعتهم تشويه أو بهم للتشهير الخاصة حياتهم استغالل في أو سند

 عـن " الصحفي ويمتنع". العامة وآدابه ومبادئه المجتمع قيم مع مادته تتعارض إعالن أي نشر" الميثاق
 التـأثير  تسـتهدف  بطريقة المدنية أو الجنائية الدعاوى في المحاكمة أو التحقيق سلطات تتواله ما تناول
 نشـر  وعـدم  الجريمة أخبار إبراز بعدم"  الصحفي ويلتزم كما ،"المحاكمة سير أو التحقيق صالح على

 اإلشارة الميثاق يغفل وال ))١٠( المادة" (األحداث جرائم في عليهم المحكوم أو المتهمين وصور أسماء
 عليـه  االعتـداء  أو الصحفي إهانة جريمة في التسامح عدم" على فيؤكد أنفسهم، الصحفيين حقوق الى

 الثالـث  الجـزء  وفي". المعرفة في المواطنين وحق الصحافة حرية على عدوانا باعتبارها عمله بسبب
ـ ...  الميثاق هذا ألحكام مخافة كل" عد على التنفيذية اإلجراءات تنص الميثاق، هذا في واألخير  اانتهاكً
 الصحافيين نقابة قانون من )٧٢( المادة في عليها المنصوص بالواجبات وإخالالً الصحافة مهنة لشرف

 يسـلم  أن علـى  تنص التي )٧ رقم( المادة خالل من ثانية عالقة يقيم كما". م)١٩٧٠( لسنة )٧٦( رقم
 إصـداره  فور الصحافي الشرف ميثاق من نسخة للصحافة األعلى المجلس... الصحافيين نقابة مجلس"

 ".للنقابة العمومية الجمعية عن

 الجزائري والمهنية الشخصية األخالقيات ميثاق: 

 حقوق ثمانية عددي كما بها يلتزم أن الصحفي على اواجب )١٨( ويعدد ،)م٢٠٠٠( عام الصادر
  ومن مواده، ما يلي: له

 ص على أنتنُ ) في قانون مواثيق العمل اإلعالمي،٣( المادة: "م بحريـة  حق اإلعالمارس ي
أي  نية ومقتضيات السياسة الخارجية والدفاع الـوطني، نساة اإلمع احترام كرامة الشخصي



 

  
 

تنص عليها القوانين مشروطة بـاحترام الضـوابط التـي     رية الحق في اإلعالم التيأن ح
 .لخصتها هذه المادة

  ه يجب أن تشتمل النشـرة الدوريـة و  ن: "أتنص على )،٢٦(المادةـ الم ة الوطنيـة  تخصص
خالف الخلق اإلسالمي والقـيم الوطنيـة   ل ما يكيفما كان نوعها ومقصدها على كُة واألجنبي

ا أو الخيانة سواء أكـان ذلـك رسـم   التعصب واإلنسان أو يدعو إلى العنصرية و حقوقو
، كما يجب أن ال تشتمل هذه النشرات على أي إشهار أو إعـالن  اأو خبر صورة أو حكاية

مارسة اإلعالمية ضوابط للما ونف أو الجنوح، هذه المادة تضع حدودشجع العي من شأنه أن
 ا.به النشرات الدورية مهما كان نوعها االلتزام يجب على

 ) تنص على: "أن تكون حقوق الصحفيين في األجهـزة اإلعالميـة العموميـة    ٣٣المادة :(
أن  شـريطة كون التأهيـل المهنـي   اآلراء و االنتماءات النقابية أو السياسية، وي مستقلة عن

المادة حـق الصـحافي    يلتزم الصحافي بالخط العام للمؤسسة اإلعالمية، وبذلك ربطت هذه
واالنتماءات النقابيـة   العامل في األجهزة اإلعالمية العمومية بضرورة استقالليته عن اآلراء

 .والحزبية، وكذا االلتزام بالخط العام للمؤسسة اإلعالمية العمومية

  يجوز لإلعالمي أن ينشر أو يفضي المعلومات التي مـن   أنه ال" ): تنص على:١١(المادة
 طبيعتها ما يأتي:

o أن تمس أو تهدد األمن أو الوحدة الوطنية أو أمن الدولة. 

o أان تكشف سر ا.من أسرار الدفاع الوطني أو سرا اقتصاديا استراتيجيا أو دبلوماسي 

o  ة.الدستوري بحقوق المواطن و حرياتهأن تمس 

o س بسمعة التحقيق والبحث القضائي.أن تم  
 والسودان: مصر اإلعالمي بين الشرف ميثاق  

 التاريخيـة  العالقات ثوابت على لحفاظفي ا والسودان مصر بين اإلعالمي الشرف ميثاقيسهم 
ـ حتـى   الشـعبين  على هجوم أي عن واالمتناع عربي، خالف وقوع حالة في البلدين بين ـ  دركتُ  لكُ

  :كاآلتي الميثاق في جاء ما أهم وكان، وعابرة مؤقته الخالفات أن المعنية األطراف
 ألفاظ أية استخدام منع وجود حالة في اآلخر الطرف إلهانة الطرفين من أي قبل من هينةم 

 دولة أي مع البلدين لتفاهم اأساس التعاون ذلك شكلي أن على البلدين حكومتي بين خالف
 هذه لخدمة للبلدين المملوكة الصناعية األقمار تُوظف كما النيل، حوض دول خاصة أخرى



  
 

 
 

 تتمكن حتى بالطرفين الخاصة القانونية اإلجراءات بكل التعاون هذا توثيق ويتم العالقة،
 .تفعيلها في والبدء مهامها على االطالع من الملحقات

 لإلنتاج الطرفان تشجيع بما اإلعالمية للمواد شتركالم االستراتيجية البلدين مصالح دعمي 
 الرسمية اإلعالمية األجهزة بين طرف لبكُ الخاصة اإلعالمية المواد تبادل اأيض والحيوية،

 مع بالطرفين الخاصة والثقافة الحضارة من كال تعكس التي المواد تلك خاصة البلدين في
 الخاص المحتوى على يؤثر بما اإلعالمية المواد تلك على تعديالت أية إجراء بعدم االلتزام

 .بها

 لزِم كمااإلقليمية المنظمات في بينهما اإلعالمي الخطاب بتنسيق الجانبين كال الميثاق ي 
 تطوير تعمل التي والبحوث الخبرات تبادل اأيض بينهما، بالتنسيق التأييد وتبادل والدولية،

 وكالة بين التعاون تنمية على اتفقا كما والمقروءة، والبصرية السمعية المجاالت في العمل
 وكذلك ،والخبرات األخبار تبادل مجاالت في األوسط الشرق أنباء ووكالة لألنباء السودان

 والنشرات المطبوعات تبادل التعاون يشمل كما الوكالتين، كال في العاملين بين الزيارات
 القطرين تعرف التي بالمصادر الطرفين مكتبتي إثراء بهدف مامنه كالً يصدرها التي

 .الشقيقين

 البلدين في العاملة البشرية الكوادر لتدريب رصفُ إتاحة يتم فإنه االتفاقية في جاء لما اوتبع 
 كما، للبلدين رسمية مهام في الموفدين والصحفيين اإلعالميين للمراسلين التسهيالت وتقديم

 اإلعالمية المؤسسات بين الموقعة السابقة الثنائية االتفاقيات في ورد ما على الطرفان أكد
 لجنة تشكيل في بالنظر الطرفان يتعهد المذكرة لهذه وتنفيذًا. تفعيلها على والعمل البلدين في

 على بناء أو البلدين في بالتناوب عام كل مرة تجتمع البلدين في المختصين من مشتركة
 وحل المذكرة هذه لتنفيذ الدوري والتقويم المتابعة برامج بوضع تقوم الطرفين أحد طلب

  .فيها جاء ما وتنفيذ تطبيق حسن ضمان شأنه من ما كل واتخاذ تنشأ قد التي العقبات

  :إشكالية مواثيق الشرف في ظل اإلعالم الجديد
 البيئـة في العاملين على التقليدية ةالبيئ في العاملين ىلع ةالمفروض اتالواجب قتنطب
 الجديد اإلعالم بيئة في بفاعلية المواثيق هذه تطبيق يمكن كيف السؤال ويظل ،أيضا اإللكترونية

 إلى مهنيا ينتمـون الكرتونية عمواق اله يالت ةالتقليدي ةاإلعالمي المؤسسات في ونالعامل فاإلعالميون
 التزاماتهم في تندونيس ونيزال ال ثم ومن ة،اإللكتروني اتالكيان إلى االنتماء نم أكثر اتالمؤسس ذهه



 

  
 

 التي اتالتشريع أن في نتكم شكلةالم أن الإ ،ةاإللكتروني سولي ةالتقليدي ةاإلعالمي ةالبيئ إلى ةالمهني
 وصنص على لياكُ اعتمادا ديعتم القانون وأن ،ةللغاي دودةمح تاإلنترن عبر رأيال نع التعبير نظـمتُ

 تنظيـم ادإيج الضروري من لذا ؛بها التالعب مكني وعمومية غامضة نصوص وهي، العقوبات ونقان
 قانونيا وبالمطل مالتنظي إنف ذا؛ لاإلعالم في ةالحديث ائلبالوس المتعلقة الجوانب علجمي املش قانون

 ياتلحر عائق بمثابة القوانين هذه تكون ال بحيث ر،آخ جانب نم والعالمية بجان من موليةبالش ميتس
  .احالي نراها التي األخالقية والتجاوزات االنتهاكات لكل ناسبم رادع تكون رىأخ ةجه ومن التعبير

  وضوابط مواثيق لوضع مجال يوجد ال أنه يؤمنوا اإللكتروني اإلعالم في العاملين بعض أن الإ
 دعن اتآلي اكهن ونيك وأن د،القواع ضببع زمتلت تكتالت اكهنُ ونيك أن وه لالح أن ممنه ةالقل رىوي
اآلراء مع التعامل خاللها من يستطيع تلقيالم ما منها ويتجاهل تعددةالم المهام هذهمن و. ليهإ سئي:  

 راع اإللكتروني اإلعالم في للعاملين شرف اقميث إلى لالتوصةاألخالقي اراتاالعتب يي 
 .ةوالثقافي ةوالديني

 في اإللكتروني اإلعالم في للعاملين ةتدريبي دورات عقد لتُصق التـي المجاالت ختلـفم 
 ة،الصحفي الكتابـة: المجاالت ذهه بين نوم ،اإللكتروني اإلعالم المج في خبراتهم
 التشريعاتو ة،والصحاف المدونات ةولغ األسلوبية، ةوالصياغ ي،الصحف روالتحري

 .اإلعالمية

 المواقع اترتكبه يالت المخالفات درص على ليعم اإللكتروني لإلعالم دمرص ةإقام 
 .ختلفةالم اإلعالمية

 العربية الدول في ومنتدياتهم الصحفيين نقابات لدى التدخل نفسها بتطوير إلقناعها ختلفةالم 
 والصحافة اإلنترنت شبكة وتنامي اإلعالم، تكنولوجيا في الراهنة التطورات ظل في

 المواقع في للعاملين فيهـا جديدة عبةشُ إنشاء خالل من وذلك والمدونات، اإللكترونية
  اإللكترونية. ةاإلخباري

  :الخاتمة
لم تنتهي اإلشكالية في قضية المواثيق والضوابط المهنية لإلعالم العربي فبالرغم من الرقابـة  

واإلعالميين والقوانين التي صدرت ومواثيق الشـرف اإلعالميـة التـي أقرتهـا      الصحفيين واتحادات
مـن   مزيـد  إلـى يزال الحقل اإلعالمي في حاجـة   ستمرة والتزال االنتهاكات م الهيئات اإلعالمية ال

  .واجبه تجاه الجمهور أداءلضمان الضوابط والقيم 



 

 

 




 
مي ، مي حممد، ميار حممود، نادين مجال الدينإعداد: 

  حممود، وهبه سعد مسلم
 نـع الكشف إىل خالله من يسعى عقالً لإلنسان أن فيه الشك مما

 إجياد إىل دعاه الذي األمر. والظواهر املظاهر مبختلف واإلملام األمور حقائق
 ظهور من دالب فكان ،غليله ا ويشفي فضوله خالهلا من شبعي ثلىم وسيلة

  .وأصنافها أشكاهلا مبختلف اإلعالم وسائل أو ،اإلعالمية باآللة سمىي ما
 اليت اإلعالم تكنولوجيا أو اإلعالمية الثورة فإن اإلطار هذا ويف

 يف أساسية ركيزة اإلعالم وأضحى ،املوازين مجيع قلبت قد العامل يشهدها
 صارت حبيث الوطنية، السيادة ورموز مقومات من عتربي بات بل الدولة بناء
 اإلذاعة مقر على االستيالء من البد نقالبا أي إجناح يف خطوة أول

 عن هنا واحلديث ،األخري هذا وأمهية ومكانة دور يؤكد مما والتلفزيون؛
 زمن أن حيثُ إالّ، ليس الدولة بناء يف اإلعالم أمهية إظهار باب من االنقالب

 ،"متكاملة ومنظومة فاعلة أداة اإلعالم" والن ،كان خرب يف أصبح االنقالبات
 لديها الوطنية الثوابت وترسيخ الدولة بناء لترسيخ أدواته تفعيل من بد فال

 .مواطنيها ولدى
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، ”BBC“شبكة  تأسست عندما الغربي اإلعالم وسائل في التأثير العربي اإلعالم وسائل بدأت
 ”BBC“ أخبار قناة حاكيتُ والتي ،العربية غةبالُ ناطقة إخبارية تلفزيونية قنوات موهCNN” ،“و

 اإلعالم في تؤثر قنوات وجميعها ،اإلخبارية الفضائية الجزيرة قناة اأيض، اإلنجليزية غةباللُ الناطقة
 على الغربي اإلعالم وسائل جبرتُ بالتالي العربي، العالم في ثحدتَ التي القضايا تنقل ألنها ،الغربي
 انتقالية فترة اإلعالم وسائل كانت فقد. العربي باإلعالم الوسائل تلك تتأثر وبذلك ؛العرب قضايا تناول
 عام أواخر في وحلفاءها تحدةالم والواليات السوفيتي االتحاد بين الباردة الحرب سنوات خالل حدثت

 الخاصة السياسات لتنفيذ كأدوات  العربية اإلعالم وسائل استخدامحيثُ تم  ؛م)١٩٦٠( وبداية م)١٩٥٠(
  .والقومية واالستقالل الحرية بحجة المحددة واأليدولوجيات والمصالح واألجندات واألهداف

 مصداقية ذات اداعم ادور - الغربية الدول في تبث التي - العربية اإلعالم وسائل أدت كما
 قادرة الوسائل هذه وكانت وأمريكا، األوروبية الدول وبعض بريطانيا في خاصةً العربي العالم خارج
 ،مصداقيتها في التشكيك من زيدوتُ انتشارها من حدتَ قد التي والمحظورات العوائق على التغلب على
 العربي اإلعالم وتأثير األخبار تقديم على قادرة الوسائل هذه كانت وقد العربي، العالم في كانت لو كما
  .العربي العالم لقضايا وتناوله الغربي اإلعالم على

 :من منظور غربي العربي اإلعالم

 العربي اإلعالم أمراض معه نقلي ادوم ظل شتركالم العربي اإلعالم أن األذهان عن يغيب ال
 وبينما. لالنتباه الفتة بازدواجية والخارجي المحلي العام الرأي خاطبةم في ادوم يتوجه والذي طري،القُ

 االتصالية للوظيفة اطبيعي اوامتداد كمالًم يكون أن شتركالم الخارجي العربي اإلعالم من يتوقع
 ،العربية للدول اإلعالمية لألنشطة اامتداد يكون أن ويجب ،شتركةالم العربية اإلعالمية للمؤسسات

 مع تتناقض أال يحب شتركةم عربية إعالمية مؤسسة توجهها التي اإلعالمية الرسالة أن يفترض وهذا
  .القومية الطبيعة ذات الرسائل في خاصةً خرىُأ عربية دول من إعالمية رسالة

 الفلسطيني العربي بالصراع كبير بشكل تأثرت األمريكية السينما في العربي اإلعالم صورة إن
لالحتاللي  كبير بشكل األمريكية المتحدة الواليات فيه انحازت الذي االحتاللي الصهيوني مع

 النفط أسعار ارتفعت حين األمريكيين أغضب الذي السبعينيات في العربي النفط وحصار الصهيوني،
اارتفاع والعرب األمريكيين بين التوتر نسبة زادت التي اإليرانية والثورة ،اكبير ،خذأ حين اخاص 
 من عشر الحادي وأحداث العام، عن تزيد دةلم رهائن أمريكيين دبلوماسيين اإليرانيين البالطُ بعض

 الجهادية الجهات بعض وتبنتها أمريكي )٣٠٠٠( من أكثر فيها تلقُ والتي م)،٢٠٠١( عام سبتمبر
 ،األمريكيين منازل إلى األوسط الشرق أدخلت األربع ةالرئيس األحداث هذه ،المنتسبة إلى اإلسالمي



  
 

 
 

 نوفمبر )١٦( بتاريخ الوثائقية الجزيرة قناة عرضت فقد .اسينمائي صورتهم تنميط في وساهمت
. الشعوب؟ قدر على هوليود تحط كيف: األشرار العرب عنوان تحت اضخم وثائقيا افيلم م)٢٠١١(

 ما اغالب هوليود، تاريخ في ابثًخُ األكثر المجموعة هم العرب: "شاهين جاك" الدكتور قدمتهم في يقول
رافقت  الصورة وهذه واليهود، الغجر قدر من للحط النازيون استعمله تعبير وهو البشر، دون عتبروني

 على العرب ظهرتُ األفالم صانعي كان كيف شاهدت اعام )٣٠( فعلى مدار ،قرن من أكثرالعرب 
  .الفضائية الشاشة

  :؟ ... البث الفضائي نموذجاالعربي اإلعالمماذا قدم 
  أهمها: ،الفضائي العربي عدة مزايا لقد كان للبث

 ا ما لهجوم القنوات الفضائية األجنبية، ساعدت بعض القنوات الفضائية العربية في التصدي نوع
 .شكالً ومضمونًا مع القيم والعادات العربية يتوافقوتأثيرها الثقافي واالجتماعي الذي ال 

    تمكنت بعض القنوات الفضائية العربية من كسر الهيمنة الغربية في مجال األخبـار، ووفـرت
شـاهد  غنـي الم تُ، للجمهور العربي نافذة إخبارية عربية تنقل األحداث واألخبار برؤى عربيـة 

 العربي عن مثيلتها األجنبية.

 تعدد القنوات العربية واتجاه بعضها إلـى   ،ا بعد يوم بفضل تكنولوجيا البث الرقميوتزايدها يوم
حددة.التخصص إلشباع احتياجات جماهير م 

 َتزاينتيجة لزيادة اقتناء هوائيـات اسـتقبال    ؛ستقبل للقنوات الفضائية العربيةد حجم الجمهور الم
 وتطور تقنياتها.ا باالنخفاض المتواصل في أسعارها ارتباطً ؛القنوات الفضائية

   شـاهدة بالنسـبة   احتالل القنوات الفضائية العربية الخاصة قائمة القنوات الفضـائية األكثـر م
وقد ساعدت في تحريك المياه الراكضة في مجال  ،ستوى أدائهامما يوضح ارتفاع  م ؛للجمهور

ا لما تتمتع به من هامش أوسع للحرية.اإلعالم الفضائي العربي نظر 

  اإلسهامفي رفع سقف الحرية وتحقيق حمقراطية االتصال.رية اإلعالم ومبدأ دي 

  في تعزيز الحضور العربي في الفضاء من  "نايل سات"و "،عرب سات"الدور الفعال لمؤسسات
 خالل ما وفرته المؤسسات من ساعات قمرية.

 التي تُ ،وعمان ،ودبي ،القاهرة :دن البث واإلنتاج اإلعالمي العربي فيبروز مسـتثمر  مكن الم
 الفضائي من الدخول إلى أثير الفضاء العربي بفضل ما توفره من تسهيالت.

 رية التلقي واالنتقاء بين وسائل اإلعالم أصبحت حقيقة واقعة في العالم العربي.ح 



 

  
 

   وتحقيـق التواصـل مـع     ،الوصول إلى الجاليات العربية في الخارج وربطهـا بوطنهـا األم
رب في الخارج.هاجرين العالم 

 والتي تَ ،نمو شبكات التلفزيون المدفوع في المنطقة العربية  بـث إرسـالها م ا للجمهـور  شـفر
شترك في خدماتها.الم 

ا فـي مجـال إنشـاء    وفي مراحل الحقة حاولت الدول العربية تطوير وسائلها اإلعالمية السيم
 ضمن هـذا التطـور؛ حيـثُ    هامنية كعامل حرب الخليج الثا ذكرمكن وي ،القنوات التلفزيونية الفضائية
األمريكية، وأظهرت تلك الحرب كذلك الحاجة العاجلة للثقافـات   ”CNN“ ساهمت في تكريس محطة

  بث عبر األقمار الصناعية.باشرة التي تَقعة الكبيرة للتلفزيونات المخرى لتأخذ مكانها على الراُأل
 ”MBC“ انطلقت مـن لنـدن محطـة    ،بعد انتهاء حرب الخليج م) تحديدا١٩٩١(وفي عام 

رعان ما فرضت نفسها نتيجة للحاجة لمثل هذه الوسيلة العالمية ونوعية برامجها، وبدأت العربية التي س
تيح بذلك تغطيـة جيـدة   لتُ "عرب سات"ضيفت إليه الذي ُأ "أوتيل سات"ا من القمر األوروبي بثها انطالقً

  روبا وأمريكا الشمالية في الوقت نفسه.للعالم العربي وأو
األحـداث  يتمثـل فـي:    ”MBC“نطـالق  ال الرئيس سببالكثير من اإلعالميين أن ويرى 

م).١٩٩١(تالحقة والكبيرة التي سببها دخول القوات العراقية الكويت عام الم  

ا في اإلعالم الغربي:القضايا العربية التي حققت رواج 

    ، ومنها:الغربي اإلعالم في رواجا حققت التي العربيةهناك مجموعة من القضايا 
  ضع الدول الغربيـة  تَ  -بين مصر والسعودية واألمارات، وبين قطر –األزمة الخليجية الحالية

وفي الوقـت نفسـه ال    ،شاكسةغير قطر سياساتها المرغب في أن تُفي موقف صعب إذ أنها تَ
وذلـك وفقـا    ،امتبادلة بينها لضخامة االستثمارات المنظر ؛بمصالحها االقتصاديةريد التفريط تُ

 لرأي مركز الدراسات البريطاني.

وقد أعرب مركز "تشاتهام" في لندن في تقريره األسبوعي عن أمله بأن تتخلى قطر عـن تلـك   
الد ترامـب" دعمـه   السياسات، وأن يتحلى زعماؤها بالحكمة خاصة بعد إعالن الرئيس األمريكي "دون

للمملكة العربية السعودية والدول اُألخرى التي قطعت عالقاتها مع قطر، حيثُ صرح، بـأن: "األزمـة   
الحالية في منطقة الخليج تضع الدول الغربية في موقف صعب إذ أن قطر هي سوق استثماري ضـخم  

والرات في مشـاريع الغـاز   لشركات الطاقة البريطانية والفرنسية واألمريكية التي ضخت مليارات الد
 التي باتت تؤدي دورا مهما في استقرار أسواق الطاقة األوروبية واألمريكية".



  
 

 
 

 لزيادة تخطيط إسرائيلسعي و قعةر عمليـة  يقـوض  ذلـك و الضفة، كامل ضمو ستوطناتالم 
 الدولتين. حل مشروع نعش في األخير المسمار قدوي ،السالم

 واسـتكمال  الفلسطينية، األراضي لسرقة تفعيل بمثابة "الكنيست" في القانون هذا وإقرار فتفعيل
 بشـتى  القرار هذا يقاومس الفلسطيني والشعب وهذا قرار باطل ،م)١٩٩٩( عام منذ العنصرية للقوانين
 مـن  الشعبية قاومةالم تصعيد" وسيتمالمتنوعة،  الدولية المحافل وفي ،قاومةالم عبر الداخل في الطرق
 "عزلـة  المطـاف  نهاية في وسيكون ،الدولي للقانون، هذا وسوف تلجأ فلسطين الشعبي النضال خالل

 المسـتوطنات  لبنـاء " ترامـب " األمريكـي  الرئيس واستنكار تصريحات العالم". كذلك  عن إسرائيلية
 وفاعلة. وحاسمة حازمة قرارات خالل من الواقع أرض على حقيقة ترجمة إلى تحتاج اإلسرائيلية

 والبيانات والتسريبات المؤكدة غير اإلعالمية التقارير من أسابيع بعد الرئيس تعهد تعارضة،الم 
 جمال" السعودي الصحفي مقتل عن المسئولين تدع لن أنقرة بأن "أردوغان طيب رجب" التركي

 نفذوا. بمن وانتهاء بقتله أمروا ممن ابدء العدالة يهربون من "خاشقجي

" اإلطالق على رستُتَ أسوأ" دبرت السعودية السلطات إن "ترامب دونالد" األمريكي الرئيس وقال
 مـن  بعـض  دخول تأشيرات بإلغاء تحدةالم الواليات وتعهدت الشهر، هذا "خاشقجي" بمقتل يتعلق فيما

دبر الم" خاشقجي جمال"في أخر تصريحات لتركيا أعربت عن مقتل ، والحادث عن مسئولون أنهم يعتقد
  نصلية السعودية بتركيا بأياد سعودية.داخل القُ

  اإلعالم الغربي:في  سلمينالمو العرب قضايا
على قناعـة   امما يجعل الناس يلجئون إليه ؛تسعةمساحة اإلعالم العربي في اإلعالم الغربي م

بأن معلوماتهم ستكون أكثر دقة وصحة وحيادية، في حين أن أي قراءة للمواضيع التي تتنـاول العـالم   
العربي والواقع اإلسالمي تكشف زيف البناء وتخبط الكُتاب وتفضح بعده سـلمة  م عن واقع الـبالد الم

  واستخفافهم بالمسلمين وتصوير القضايا بأبشع صور.
  القضايا على النحو اآلتي: ويمكن تناول أهم

 :ق صناعة الرأي العام والتأثير فيه ائراحترف اإلعالم الغربي طُ فضيحة عمالة اإلعالم الغربي
 ”CNN“ محطـة وتوجيهه بمآرب السياسة، كما كشفت لنا حرب العراق األولى حين تجرأت 

ن البـث  شـاهد بـأ  لتوهم الم االستوديوهات الخاصة بهِم،على تصوير األحداث في  األمريكية
هـذه   ضليل الـذي بثتـه  وحدث حينها وال حرج عن كم الكذب والت ،باشر من ارض العراقم

القناة، حين أصبحت العراق تخفي أسلحة الدمار الشامل التي لم يعثروا عليها إلى هذه اللحظـة،  



 

  
 

وكان ثمن الحرب ضروري في نظره زهـق  سـلمين تُ م وبكل بساطة الماليين مـن أرواح الم
والتي في  ،فكشفت سقوط معايير المصداقية والنزاهة اإلعالمية لإلعالم الغربي ا،وظلم اوانًعد

نف المبادئ والقيم اإلعالمية واإلسالمية الوقت رغم أالواقع لم توضع إال لدعم الحرب في ذلك 
سلمين الـذين اكتشـفوا انحيـازه    وتغطية أخبار حرب الخليج من اإلعالم الغربي قد ضرت الم

 ياسات دولة بطريقة غير مقبولة.لس

 :جرائم إسرائيل توثق نفاق اإلعالم الغربي سلمين تسـتنكر تلـك الطريقـة    ال زالت جموع الم
االستفزازية في الترويج لجرائم إسرائيل وتصوريها أمام العالم في صورة المظلومة المعتـدي  

وصعدت فيه صـرخات   ،رض فلسطين سالت فيه الدماء البريئة، فكم من حدث مر في أعليها
نه اإلجرام اإلعـالم الغربـي   ا أصابع االتهام للضحية أونقله اإلعالم الغربي موجه ،االستغاثة
الذي صنع خصيصللعـرب  مة اإلسالمية بغفلة ساندة دولة إسرائيل التي زرعت في قلب اُألا لم

  .مالاآلبالزائل فزالت معه الدين وانشغلوا عن  ابتعدواحين  والمسلمين معا

  :على المجتمع الدولي العربياإلعالم ضعف تأثير 
وكذلك ،العربي اإلعالم ضعف إلى أدت التي الثغرات بعض ناكه على تأثيره عفض جتمعالم 

   :، أبرزهاالدولي

 شبه العربي التقليد الذي واألداء والصورة للشكل بقاطتالم هو أمر يـتم  الغربي اإلعالم قدمهي ،
 رؤيـة  وفـق  منتقاة الخيارات تكون ال بحيث العربي، لإلعالم هشة ونظرية بحثية خلفيةعلى 
 .العامة بالبيئة الصلة وثيقة

 في العربي اإلعالم االستثناءات بعض وجود مع - عمومه وفي قابلالم - التمويـل  على عتمدي 
 مـن  الكبيـر  الكم سندتَ أن مكنهاي قوية إعالنية سوق ناكه وليس ،الحكومي شبه أو الحكومي

 حاليا. الموجود الفضائيات

 وال األجنبي التليفزيوني اإلنتاج يستورد العربي العالم أن بالذكر الجدير أن أي ،اشـيئً  صـدر ي 
ـ  ساهماتم أي له وليست ،الدولي التليفزيوني لإلنتاج ستهلكم جردم العربي  العالم  فـي  ذكرتُ

 القومي أو المحلي لالستهالك خصصم العربي التليفزيوني فاإلنتاج الدولي، التليفزيوني اإلنتاج
 اإلرسال ساعات غطيي ما استيراد إلى العربية الدول وتضطر ،االستهالك لهذا يكفي ال نهأ بل

ـ  األعـم  الغالـب  في يعتبر العربي التليفزيوني اإلنتاج أن يتضح وبذلك ،بها التليفزيوني اإنتاج 
يفتقد حين في ،قومي طابع ذو منه والقليل امحلي أي اتمام دولي عدب ! .... 



  
 

 
 

 مـن  يتـردد  قـد  عمـا  النظر األول بصرف المقام في الربح إلى تهدف اإلعالم وسائل أغلب 
 اإلعـالم  فـإن  الرأسـمالي  العالم ففي الحقيقة، وخدمة والتوعية المعرفة أهداف حول شعارات
 فـإن  بتالي ساهمة،الم للشركات األرباح تحقيق هدفه الصناعات، باقي شأن شأنه ربحية صناعة
 ولكـن  واألصدق كاألنفع معايير وفق غالبا اختيارها يتم ال اإلعالم قدمهاي التي والبرامج المواد
 ربحيتهم. لتعظيم والمعلنون الملّاك يضعها خاصة معايير وفق

 برامج أصبحت "ما أكثر "شو التوك"و ،"سابقاتالم بالصـدامات  حافلـة وهـي   ،للجمهور قدمي 
 والرياضة. الفن رموز قدمهاي برامج معنى، أو فكرة أية من الخالية

 من هم علنونالم حددوني كانت تستهلكه إذا الذي حتوىالم اإلعالم تهـدف إلـى    وسائل عظمم
%) ٧٥خاصةً وأن نسبة ( ،علنينللم فيها السيادة تكون أن الطبيعي فمن األول، المقام فيالربح 

اإلعالم مثالً أن تَطـرح   لوسائل يمكن فال اإلعالنات، من مباشرةً يأتي اإلعالم وسائل ربح من
مصـالح   ينـاقض  ما توجها تتبنى أن إعالم لوسيلة يمكن ال لذا معلنيها؛ توجهات تُخالفقضية 

 الرعاة والمعلنين.

 ال السياسـية  كلهـا،  بأوضـاعه  العربـي  الواقـع  حـال  بـأي  الرهن اإلعالمي المشهد مثلي 
 اإلعـالم  من االستنساخ استمر أن بعد، والتقنية ،والثقافية ،واالجتماعية ،واألمنية ،واالقتصادية

 .العربي

 في اإلعالمي حتوىالم وأ ،مسـموعة  وأ ،مرئيـة  سواء أكانـت  العربية اإلعالم وسائل عظمم 
 اكتسـاب  حسـاب  علـى  الحسـي  اإلمتاع فيها يتعاظم التي التسلية من بأشكال مقروءة، مليء

الحواريـة،   البرامج أو الرأي صفحات في وحتى ،السوية الشخصية وبناء العقل وتنمية المعرفة
 ض.العر واقعية التناول أو مقع دون اأيض التسلية هو الهدف بات

 فيه عانيتُ الذي الوقت في عظمم العربية جتمعاتالم ـ  افقر  سـتوى م فـي  قصـور و اوحرمانً
 فـي  أكبر انتج، وفقرالم حتوىوم مضمون في افقر عانيتً العربي اإلعالم عظمم فإن المعيشة،

 .األخالق ستوىم وضعفوالمبادئ،  القيم

 َإدارته، طرائقو اإلعالم وسائل في التطورات ليواكب السطحية بالقشور العربي اإلعالم مسكت 
 علـى  عتمـدين والم الهابطـة  البـرامج  على القائمين أوساط في خاصةً قنعةم بطالة نشرتَ كما

 .إبداع إلى حاجة في اإلعالم ألن األجنبية، اإلعالم وسائل من االستنساخ

 غياب ناطقة أحيانًا و تابعة يجعلها مما ؛الخاصة اإلعالم لوسائل المساحة وضيق التعبير ريةح 
 .العربية الحكومات باسم



 

  
 

 والفكري الثقافي الغزو منع بحجة يكفي بما االنفتاح عدم. 

 من بدالً الجمهور بعواطف التهييج أساليب على العربي اإلعالم وسائل اعتماد عقله خاطبةم. 

 ما قول على القائمة العربي اإلعالمي عقلية الجمهور حبهي ا.دوم 

 شاهدين.مارسة اإلعالم العربي لسياسة امستغباء الم 

  ون وقضايا الوطن ئتعامله مع شبي الرسمي والخاص في العر اإلعالمسياسة المنع التي يتبعها
الوطن"، وضرورة عـدم   واستقرارمة على نغمة "الحفاظ على أمن اُأل اعزف دائمالمواطن، تُو

  .إطالع الرأي العام عليها

 المجتمـع  على األكبر التأثير له العربي اإلعالم لجعل المقترحة ويمكن تقديم بعضا من الحلول
اإلعالم العربي واإلسالمي تماما عن فكرة االستنساخ أو االقتبـاس مـن   يجب أن يبتعد  :، ومنهاالدولي
، عنها التعبير و الرأي حرية بوجود العربي اإلعالم يتمتع أنألجنبية في المحتوى الذي يقدمه، والدول ا

 شـى تتما التي البرامج تقديمالقنوات، و لتمويل كوسائل والممولين اإلعالنات على الكُلي االعتماد عدمو
اآلراء،  أيضا تحليـل  العالم، دول جميع تهِم التي القضايا تُناقش التي البرامج وكذلك الواقعية، الحياة مع
 لإلعـالم  الجمهـور  يتجـه  ال حتـى  التزييف دون كاملةً الحقيقة عرض على العربي اإلعالم اعتمادو

 األحداث. مجريات بكافه دراية على ليكونوا الخارجي

  الخاتمة:
 على وتأثيرها وظائفها طبيعة من اانطالقً تميزةم مكانة األوقات جميع في اإلعالم وسائل تحتل

 تعتمد الحاضر العصر في تطورةالم العالم دول أصبحت حيثُ ،)كدولة أو ،مجتمع أو ،كفرد( اإلنسان
 وسائل تأثير ضاعف مما ؛واإلعالم ،واالقتصاد ،السياسة :وهي إال ،بنائها في رئيسة أركان ثالث على

 معلومات من قدمهتُ لما جتمعالم طبقات جميع مع وظائفها تداخلفي  اإلنسان شخصية بناء على اإلعالم
 أو ،كالراديو مسموعة :كانتأ سواء وسائلها ختلفم خالل من الساعة مدار وعلى كبيرة مساحات عبر

 بناء في الوسائل هذه سهموتَ والسينما، الفضائية كالقنوات مرئية أو ،والمجالت كالصحف مقروءة
 بدورها تؤثر التي االجتماعية التنشئة على التأثير وكذلك ،الفرد عند عتقداتوالم واالتجاهات القناعات

  .والنفسي واالجتماعي الفكري اإلنسان بناء على
 من باشرةم بطريقة تكون أن إما فهي اإلنسان على تأثيرها حيثُ من اإلعالم وسائل وتختلف

 أو ،الدينية اإلذاعات برامج في موجود هوكما  تلقيالم يفهمها واضحة اتجاهات ذات برامج خالل
 األشياء عن صورة برسم بدوره سهمي الذي الزمني االمتداد عبر يةتراكم بطريقة تأثيرها يكون

  .بالجمهور المحيط الواقع حيال المعرفة واالتجاهات والسلوك في التأثير وكذلك ،حولنا من واألشخاص



 

 




 
  إبراهيم مليس، صبحي منتهى، حممود مها، ميسرة حممدإعداد:                         

حول عالقة اختلفت عديد من البحوث والدراسات العلمية 
 االختالف سبب الباحثون ظهروسائل اإلعالم والدميقراطية، ولكن أ

 الدميقراطي اإلصالح يشجع اإلعالم نأل اجيابية، مأ سليبة كانت ذاإ
 والذي والدميقراطية ريةاحلُ اساسكما يعد اإلعالم  ،يالدميقراط غريو

 اإلعالم نوأ واحد، وقت يف وروباأ يف الدميقراطية مع نشأته يظهر
 واملساعدةعديد من االسهامات والرقابة  بتوفري قراطيةالدمي بدعم يقوم

 الرقابةو والتنوع، للتعددية حتتاج هذا ققحتُ ولكي املواطنني، خلدمة
 لبعض االحتكار وعدم ،املعلومات على حصوهلا وحرية ،املسئولة

 أكمل على بوظيفته العريب اإلعالم يقوم ملاملؤسسات، وحىت اليوم 
  القصور. بعض توجد زالت فما وجه

 املواطنني لدى الوعي ونشر الثقيف علي اإلعالم وسائل تعمل
نأ إىل اإلعالم وسائل وتذهب السياسي، اإلصالح على ساعدةللم 

عيق من حركة ونشاط املُجتمع، كذلك  القوانني غريتحتول حدثي 
 البث خدمة يف ظهري ما وهو ا،قراطيدمي وجعله اإلعالم يف كبري

 (الدولة) احلكومات حتكم منوحتوله  والتليفزيون اإلذاعة يف األرضي
  الشعب. ميقراطيةد إىل
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 اإلطار وتحديد اهدافه، وتحديد ،اإلصالح قرار اتخاذ من البد صحيح بشكل إعالم بناء يتم لكي
 مـا  عادةً - العامة البث دمةلخ الدخل مصدر في والتفكير االهداف، هذه حققي نأ مكني الذي الحكومي

 علي الخطة مسودات ونشر ،-المواطن على الضرائب بعض وأ ،الدولة من مساعدة وأ ،تبرعات يكون
  .التكلفة وقلة للسهولة اإلنترنت

  :والديمقراطية اإلعالم وسائل بين العالقة إشكالية
بين الـدور التـي تؤديـه     واضحة عالقةالبحوث والدراسات عن عدم وجود  من عديد كشفت

 العالقـة  اختالف أوضحت ولكنهافاختلفت البحوث والدراسات  مقراطي،الدي التحول فيوسائل اإلعالم 
مـا، أن   أم سلبية كانت إذا ،ابينهماإلعـالم إيجابية، ومن أسباب انعدام العالقة بينه اإلصـالح  شـجع ي 

 كمـا  مقراطي،الدي التحول بداية شكلي اإلعالم أن ”Jones“ وجد كما الديمقراطي، وغير الديمقراطي
ـ  اإلعـالم  وسائل فإن وبذلك ،رالح اإلعالم على مبني مقراطيالدي التحول أن ”Fox“ توصل جال زء 
ـ  ساعدي ثناناال :بعضا من البحوث والدراسات األخرى عن أن كشفت كما مقراطية،الدي من يتجزأ  لكُ

وبذلك نائية،ثُ عالقة تكون بذلك وهي ،اآلخر مامنه ثـالث،  اتجاهـات  في بينهما العالقة تصنيف كنيم 
  :وهي
 السياسي واإلصالح للديمقراطية االنتقال في أساسية أداة اإلعالم بأن يعترف -األول. 

 إيجابية عالقة وجود عدم يرى -الثاني    . 

 الثالث- اإلعالم عطيي اأدوار حددةم.  
 عـد ي حيـثُ ، الـديمقراطي  التحول مراحل في اإلعالم وسائل فاعليةبناء على ما سبق؛ تتضح 

 الديمقراطيـة  مع تعميم مع تزامن التليفزيون ومحطات الصحف انتشار ألن ،مقراطيةالدي يلسب اإلعالم
أدت  ندونيسـية اإل الصحافة أنعلى  ”pit chen . low“. وقد أكد واحد وقت في بدأ ي، أأوروبا في

 نشـر  في "سوهارتو" نظام إسقاط في جزئ بشكل ومسؤوليتها الديمقراطي التحول تسهيلدورا هاما في 
 أن كمـا  جتمع،الم في قراطيالديم اإلصالح في فائدة له اإلعالم أن لماءالع بعض يرى كما المعلومات،

 الطويـل ، بينما على المـدى  القصير المدى على لطةالس في البقاء على السلطوية ظمالنُ ساعد اإلعالم
  :منها طرائق بعدة الديمقراطي التحول عملية من سهلت

 ال غير ظمالنُ مصداقية تأكل عملية سهلتقراطيةديم. 

 تعددة بدائل طرحتالسياسية االتجاهات م. 

كشفت وجهات النظر للباحثين وجهتي نظر متباينتان، األولى ترى أن التُغيرات تطرأ على  كما
 ،اإلعالمية المختلفة الوسائل على السيطرة على السلطة قوة فضعوتُ الجماهيري االتصالسوق وسائل 



  
 

 
 

 جتمـع الم في طةللسلُ ساندةم وظيفة تؤدي اإلعالم وسائلأن  ترى سلبيةبينما وجهة النظر الثانية، فهي 
  .نفوذها فرض على

، السياسـي  واإلصالح الديمقراطي التطور عملية دعم في هاما بدور اإلعالم وسائل تقومحيثُ 
 عمل على هامة رقابية وأداة المختلفة، السياسية والتوجهات الرؤى وطرح للتعبير منابر مثلتُ أنها حيثُ
بعديـد مـن    يقـوم  الحـر  اإلعالمف ،السياسي الوعي وتنمية لرفع همةم أداة أنها كما التنفيذية، طةالسلُ

يمكن إجمالهـا علـى النحـو    ، السياسي واإلصالح مقراطيالدي التطور عملية لدعم ساسيةاأل وظائفال
  :اآلتي
 مصادر من األنباء نقل خالل من :المعرفة في الجماهير بحق الوفاء ونقـل  وتفسيرها، تعددةم 

 .والخارجية الداخلية القضايا حول ختلفةالم اآلراء

 تحقيق في اإلسهام فـي  آرائهـا  إلبداء للجماهير الفرصة إتاحة خالل من :االتصال مقراطيةدي 
 .مشاكلها عن التعبير وفي المطروحة، والسياسية الفكرية المشروعات

 تؤهـل  التـي  الكافيـة  المعلومـات  إتاحة خالل من :السياسية المشاركة تحقيق في اإلسهام 
 أو ،الفكريـة  التوجهـات  أو ،السياسية لألحزاب باالنتماء قراراتها واتخاذ ،شاركةللم المواطنين
 .العام السياسي النشاط يدعم بما التصويت

 أفضـل  إلـى  للوصول واألفكار والتوجهات القوى جميع بين بالمجتمع في الحر: النقاش إدارة 
 .الحلول

 فسـاد  عن الكشف طريق عن والفساد االنحراف من وحمايته المجتمع: مؤسسات على الرقابة 
 .الشخصية المنافع لتحقيق السلطة استخدام وإساءة السلطة

 تكون الديمقراطية األنظمة في االتصال فوسائل :القرارات صنع في المساعدة نقـل  فـي  رةح 
 .قوية القرار نعص على درتهاقُ تكون وبالتالي ،واألحداث القضايا مع والتفاعل المعلومات

 خـالل  من إال الجماهير إلى صلتَ أن تستطيع ال فالحكومات :العام الرأي اتجاهات في التأثير   
 الوسـائل  هـذه  فـي  الجمهور ثقة أن كما العام، الرأي على كبير تأثير لها التي اإلعالم وسائل
 .الحكومات في ثقته عادةً تفوق

 راقبةعاصرة األحداث مفي سياسي بدور اإلعالم وسائل تقوم :الم وضـع  خـالل  من جتمعالم 
 راقبـة الم هذه توفر حيثُ ،جتمعللم السياسية المطالب وتحديد ،السياسي العمل برامج من كثير

 .السياسية القرارات ومنها ،القرارات التخاذ الالزمة المعلومات

  :منها شروط، عدة توافر يستلزم السابقة، الوظائف بأداء اإلعالم وسائل تقوم حتى



 

  
 

 نطاق زاد لماكُ :والتنوع التعددية التعبيـر  علـى  اإلعالم درةقُ زادت لماكُ اإلعالمية، ديةالتعد 
في الموجودة الفكرية والتيارات اآلراء جميع عن رالح جتمعالم. 

 الرقابة اختفت لما :الرقابة انعدام قضايا عن التعبير على الصحافة درةقُ زادت أشكالها ختلفبم 
ومشكالته جتمعالم. 

 ريةأو هيئة أي احتكار ومنع الدولة وثائق على واالطالع ونشرها المعلومات: على الحصول ح 
 .للمعلومات لطةس أو مؤسسة

 إلعـالم ا وظائف من األدنى الحد اليوم حتى حققي لم وألوانه أنماطه بمختلف العربي فاإلعالم
والبيئـة  السياسـي،  النظـام  مع العالقة طبيعة: في تتمثلوالتي  ،الصعوبات من مجموعة بسبب؛ رالح 

  .التعبير ريةح وانخفاض، والتحيز التشريعية،

  :  السياسي واإلصالح اإلعالم وسائل  
    اآلتي: ،قراطيالديم السياسي النظام تشغيل في اإلعالم وسائل أدوار أهم من

 التصويت للمواطنين يحيتُ الذي والسياسي المدني التثقيف، معقولـة  معرفة في إطار شاركةوالم 
 .العام الفضاء في ثارةالم والقضايا بالموضوعات

 معلومات تقديم حول دققةم ما حكومة أداء بتقويم الصلة ذات القضايا ختلفم. 

ـ  عناصـر  ثالثة الوسائل لهذه تتوافر أن البد األدوار هذه ودعم تعزيز يتم ولكي : هـي  ةرئيس
  .والتعددية والتنوع والكفاءة، االستقاللية،

اإلعالم وسائل قراطيةديم:    
هذا القانون باستمرار أعاق نشاط المجتمع، ونأمل أن نجد مجموعات مستقلة للتعبيـر   يرإن تغَ

، هذا القانون سيكون بمثابة خطـة  (قانون التشهير)عن االتجاهات والقضايا لمستخدمي وسائل اإلعالم 
 أن جـب ي التعبيـر  حريـة  بـأن  الدولي القانون ويقر ،)الدولي القانون( اإلعالم قراطيةديمكبيرة نحو 

 الخلـط  يجب وال ،القوانين راعاةم ويجب. )التشهير ضد للتشريع برراتم( اآلخرين احترام يصاحبها
 حلقـة  تكونأيضا  ،العامة الهيئات في الثقافية ويتضمن ،)المعلومات حرية قانون( واإلهانة التشهير بين

 )العمـل  قـانون (. )اإلعالمي واإلنتاج البث قانون( عامة بصفة واإلعالم العامة المؤسسات بين وصل
 أعلنـت  وقـد  ،والمحلـي  الدولي قانونين بين الربط إطار في فكرني مصر في الوزراء بعضحيثُ أن 
 صـرح  وقد ،األجور وانخفاض ةرئيس وشكاوي ،مالالع حقوق قانون في إصالحات ناكه أن الحكومة

  تعتمد على القانون الدولي.ألنها  وطني قانون إلى نحتاج ال بأن مصر العاملة ىالقو وزير



  
 

 
 

  قراطية:الديمويمكن تقديم بعض األمثلة على 
 ٢٠ ،١٧( المواد:( الخصوصية في بالحق تعلقةم ،ـ  ،والتعبيـر  والضـمير  الدين ريةوح اأيض 

 .الكراهية على التحريض ضد الحماية

  اتحادات حق ):١٥ ، ١٣ ، ٨(المواد وظيفتها تأدية في مالالع التعلـيم  بـين  والعالقة ،ريةبح 
في شاركةوالم وحق ،جتمعالم العلمي البحث وحرية الثقافية الحياة في شاركةالم. 

  مصر: في قراطيديم إعالمى إل للدولة المملوك اإلعالم تحويل
 ،قومي تنظيم طريق عن الدولة لسيطرة خضعي اآلن مصر في األرضي البث أن المعروف من

 وقـد ، كامـل  بشكل الحكومي النفوذ إلى بدوره يخضع الذي "المصري والتليفزيون اإلذاعة اتحاد" :هو
 عـام  فـي  الصـادر  اإلذاعي للبث الجديد القانون مشروع البث هذا على الحكومة سيطرة من ضاعف

 فضـالً ، والبصـرية  السمعية صنفاتالم بث وتنظيم لرقابة أوسع سلطات الحكومة منح ألنه، )م٢٠٠٨(
 فـي  دفعتُ أمور لهاكُ وهذه، جتمعالم مصلحة حساب على، أكثر يدفع لمن التراخيص لتوزيع رؤيته عن

 علـى  والتليفزيوني اإلذاعي البث تنظيم على نصي جديد قانون مشروع وضع حاولةم وهو واحد اتجاه
  .العامة المصلحة تحقيق لضمان تماما الحكومة سيطرة عن ستقلم نحو

 يكون أن مكنفي، للبث العامة الخدمة طبقتُ فقط واحدة إعالمية مؤسسة لوجود حاجة هناك ليس
ناكه من النوع لهذا تطلبم ومن، المؤسسات جميع أو بعض من حتوىالم كشـرط  وضـعه  مكـن الم 

، الجمهـور  من وليس لهم المرخص من يأتي الدخل مصدر بأن البث من النوع هذا ويتميز .للترخيص
 كافيـا  ليس األسلوب هذا ولكن، وتبرعات منح شكل في العام المال من التمويل يتم األحيان بعض وفي

، سـنوات  وخمس ثالث بين تتراوح قد ،الممول والجمهور اإلذاعية الجهة بين عقودا يتطلب أنه خاصةً
  .اإلذاعية الخدمة استقرار على عملي ال الذي األمر

 مـن  قـدر  وجود منها اتضح مصر في الرأي قادة مع قابالتالم من عددا الباحثون أجروا وقد
 جديـدة  الخدمـة  هـذه  تكون أن قترحوي، وكاملة واحدة عامة بث خدمة إنشاء أهمية على العام االتفاق

، للدولـة  المملـوك  اإلذاعي بالنظام رتبطةالم السيئة النمطية للصور تفاديا، اآلن قائم هو عما ومنفصلة
 إلـى  للدولة المملوكة القديمة اإلعالمية المؤسسة تحويل تم "التفيا" مثل الدول بعض في :توضيحي مثال
ـ  يزال ال وجمهورها تتغير لم القديمة صورتها فإن ذلك من الرغموب، عامة بث خدمة وهـي ، نخفضم 
  .العامة وثقة احترام لنيل تكافح



 

  
 

 مـن  فريقيا تحولتأ جنوب إذاعة فهيئة، فريقياأ جنوب في بنجاح التغيير حدث آخر صعيد علي
 لخدمـة  الجديـدة  مـة اُأل قبـل  من دارتُ أخرى إلى البيضاء البشرة أصحاب عليها) سيطر( هيمن قلعة

واسـتبعاد  اإلدارة مجلس أعضاء تعيينات حول األخيرة السنوات في الخالفات تصاعدت وقد، تطلباتهام 
 الحـزب  مـن  اإلدارة مجلـس  أعضاء من كثير ربقُ بشأن أخرى مشاكل ثيرتوُأ، اإلعالميين بعض
  .الحاكم

 تليهـا ، القـرار  اتخـاذ  متمثلة في: فيها خطوة أول تأتي جديد من البناء أو البناء إعادة وبشأن
 التـي  العالميـة  القيم بعض هناك ولكن، المحلية الثقافة األهداف تعكس أن ويجب، الهدف تحديد خطوة
  :بها التقيد يجب
 لجميـع  الحديثـة  اإلعـالم  وسائل إلى إضافةً، المجانية والتليفزيوني اإلذاعي البث خدمة تقديم 

 .تقريبا مصر في المواطنين

 ضمان الجمهور شرائح جميع يجذب وىحتم. 

 والدقيقة الموضوعية لألخبار به موثوق مصدر توفير. 

 حتوى يعكس أن يجبوقيمتهم المواطنين ثقافة اإلعالمي الم. 

 اإلعالمي الناتج أن ضمان المعلنين ونفوذ الحكومية الرقابة عن ستقلم. 

 هـذه  يحقـق  أن يمكـن  الـذي  الحكـومي  اإلطار فهي األهداف تحديد بعد الثالثة الخطوة أما
 إعـالم  علـي  باإلشـراف  اإلعالم وزارة من بدالً ستقلةم إذاعية هيئة تقوم أن األفضل ومن، األهداف
 اإلجـراءات  جميع واجباته تشمل إدارة مجلس للبث العامة الخدمة الهيئة رئاسة ويتولى .العامة الخدمة

ال أم الجمهور لخدمة بحكمة تنفق األموال كانت إذا وما، عدمها من األهداف تحقيق لمعرفة حاسبيةالم.  
ـ  الـذين  األعضـاء  وبعض ستقلم مجلس انتخابفي  الرابعة الخطوةبينما تتمثل  مه كـم بح 

 أفضـل  ولكـن  المجلـس  هذا مثل بتعيين الحكومة تقوم العادة وفي الحكومة من معنيين غير ممناصبهِ
 مصـدر  هـو  الهـدف  يكون أن على، الجديدة العامة البث لخدمة الدخل مصدر في التفكير هي طريقة

فال، الضرائب من بدالً الدخل من خصصم ا شكلتُ الخدمة كانت إن االستقالل ضمان مكنيمـن  جزء 
 من ولكن، الحكومة لخدمة يعملون موظفين إلى إضافةً، بها الخاص حاسبةالم نظام أو الحكومة ميزانية

ضريبة أو حكومية منحة صورة في الدخل يأتي أن مكنالم التـي  "تايالنـد " ضـريبة  :مثل ،خصصةم 
 مكـن ي كمـا ، العامـة  البث لخدمة المشابهة السلع من وغيرها والكحول التبغ من الدخل على خصصتُ

 ارتفاع في نتكم التمويلي األسلوب هذا شكلةم ولكن ،التليفزيونية  البرامج مستقبلي يدفعها رسوم تحديد
 قيمـة  إضافة يتم الدول بعض وفي، الرسوم لهذه تهديدا شكلي مما ؛الكمبيوتر شاشة على شاهدةالم نسبة



  
 

 
 

 كأفضـل  المثـال  سبيل علي المتحدة الواليات وتأتي .جمعها لتسهيل الكهرباء فاتورة على الرسوم هذه
ـ  يأتي بينما ،صغيرة حكومية منحة على العامة البث خدمة تعتمد حيثُ ،الغنية الدول في نموذج زءالج 
 لهـا  يتـرك  للهيئة المال وصول جردبم ولكن، والتبرعات الرعاية أموال طريق عن الدخل من األكبر
  .يحدث ما لشرح مفصلة وتقارير حسابات ونشر اإلنفاق كيفية تحديد في األمر

 ضـريبة  أو ،ترخيص رسوم أو، حكومية ضريبة :الدخل مصدر كان فإن األحوال جميع وفي
 هـذا  مـع  التعايش تم فقد هذا من الرغم وعلى، الحكومي بالتأثير سمحتَ ثغرة ناكه فستظل ،مخصصة

، األسـترالية  اإلذاعـة  وهيئـة ، البريطانية اإلذاعة هيئة :مثل ،ستقلةالم الهيئات من كثير قبل من األمر
 علـى  وللحصول .الخدمة الستقاللية البرلمان أعضاء طريق عن جماهيري دعم ناكه يكون أن شريطة

 ثقفةالم القطاعات ذلك في بما، جتمعالم قطاعات لكل جاذباً اإلعالمي المحتوي يكون أن البد الدعم هذا
  .الجماهير قلوب في الهيئة تكون حتى ثقفةالم وغير

 هنـاك  تكـون  أن على، معينة بنسب التجاري بالتمويل يسمح قد العامة الخدمة إعالم ظل وفي
 لشـركة  السـماح  كـن يم ال: المثال سبيل على، البرامج ومحتوى المعلنين بين تفصل واضحة قوانين
، الصـحة  عن برنامج برعاية الدواء لصناعة لشركة أو ،السيارات عن برنامج برعاية سيارات صناعة

 المبيعـات  وقسم علنالم بين االتصال ويكون مركزية، منطقة في يدخل اإلعالمي الدخل أن يعني وهذا
  .البرامج ناعوص علنالم من بدالً اإلعالنية

 ووضـع  التكلفة وقلة للسهولة اإلنترنت عبر الخطة مسودات نشر وهي األخيرة الخطوة وتأتي
 اآلراء لتقـديم  دعـوات  تشـمل  أن مكنالم من والتي، هتمةالم األطراف من األفعال ردود لتلقي آليات
من أنه كما، العامة االجتماعات إلى إضافةً، الويب عبر شاركاتوالم علـى  التقديمات هذه نشر مكنالم 

 تكـون  حتى مفتوحة العملية هذه تكون أن ويجب، المطبوعة المرحلية التقارير وفي اإللكتروني الموقع
  .مثلهتُ التي الشعب ثقافة عن للتعبير جيدة فرصة

 التطـور  مـع  التفاعـل  علـى  درةالقُ ملديهِ البطُ إعداد إلى الصحفي والتدريب التعليم يهدف
حيثُ، والثقافية واالجتماعية والسياسية االقتصادية للبيئة تالحقالم األخبـار  علـى  الصحافة تعليم ركزي 

، المختلفـة  المجموعات وتمثيل والتحليل التفسير على والقدرة المعرفة الكتساب تعددةم أساليب وامتالك
 تزايـد  ظـل  في اإلخبارية المادة واختيار وإنتاج التشخيص على التركيز إلى الصحفي التدريب ويميل

  .اإلعالم ببيئة المحيطة التعقيدات
 تغطيـة  كانت لمافكُ مقراطية؛دي أكثر ستقبلم إلى للوصول الضمانة هو والنزيه الحر اإلعالمف

 نظـام  إصـالح  فعملية الديمقراطية؛ تحقيق على قدرة أكثر جتمعالم كان ودقيقة عادلة اإلعالم وسائل



 

  
 

 نزيـه  إعـالم  يتطلـب  الديمقراطيـة  وغياب الصراع من طويلة فترات شهد والذي مصر في اإلعالم
 الصـحافة  مناهج وتطوير ،واإلعالم الصحافة قطاع هيكلة وإعادة إصالح دون يتحقق لن وهذا ،ودقيق
 فـي  المؤسسـات  وخبـرة  التنوع مبدأ على يعتمد وهذا، الديمقراطي التحول دعم على ساعدتُ بطريقة
 نـا ه ومن، اإلعالمية المناهج تطوير خالل من األكاديمية الجوانب وتدعيم اإلعالم صناعة مع التعامل

 والـذي  "،لنـدن  ومقره )م٢٠٠١( عام أنشئت حكومية غير منظمة" اإلعالمي التنوع معهد جهود برزتَ
 لتكـون  الدولية اإلعالم وسائل ستوىم على الصحفي والتدريب التعليم أساليب تطوير على بالعمل يقوم
 التـدريب  مراكـز  أن دراسـاته  وأوضحت ،جتمعالم في التنوع قضايا عالجةوم تناول على درةقُ أكثر

  .المهني والجانب األكاديمي الجانب بين الفجوة تضييق على القدرة لديها الصحفي
 كنهـا يم النزيهة الصحافة أن أثبتت والتي ،الشاملة الصحافة مفهوم لتطوير بتجربة المعهد وقام

الذي والتحيز التعصب حاربةم تطوير برامج وتعتمد اجتماعية وصراعات خالفات إلى يؤدى أن مكني 
 يـتم  التـي  اإلعـالم  وسائل أداء تابعةلم تقارير وإصدار العمل ورش من مجموعة على المعهد مناهج

 يـتم  حيـثُ  ومصر؛ ،األوسط الشرق ومنطقة ،واندونيسيا ،أوروبا شرق جنوب :جامعات في تنظيمها
 في الصحافة حتوىم خالل من توافق تحقيق من الصحفيون مكنتُ كيف  لتوضيح كحالة عليها االعتماد

  .التجانس عدم من عانىتُ جتمعاتم ظل
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 واإلسالمية العربية الدول يف املواطن صحافة. 

 واإلسالمية العربية املُجتمعات يف اإلعالمية التربية. 

 للطفل املتخصصة العربية الفضائية القنوات 

  



 

 



 
 


 

، شروق مصطفى، شروق أشرف، إعداد: سلوى مجال
  فاطمة حممود

 اهتمامات من عالية مساحة على االجتماعي اإلعالم حاز
 حياة مناحي على تأثريات من له ملا والكتاب، والصحفيني الباحثني

ُتمعاتا من جعل شىت إنسانية بعلوم احلقل هذا وارتباط اصرة،املع 
 وتعد باحلقل، هتمنيللم جذّابا اإلنساين السلوك على انعكاساته دراسة
 يف الدميقراطي النظام عليها يقوم اليت األساسية العجلة الصحافة حرية
 مبعناها الصحافة حرية دون للدميقراطية وجود فال العامل، بلدان مجيع

 حدود بال مطلقةً احلرية تلك نتكو أن يعين ال هذا لكن الفضفاض؛
 أدىن دون املعلومات نشر على الصحافة درةقُ تعين فهي قيود؛ أو

 بكيان مساس أي فيه يكن مل ما تنشره ما طبيعة يف احلكومة من تدخل
 هي الصحافة وحرية اآلخرين، حريات وحتى القومي، واألمن الدولة

 يف وتساهم ملعلومات،وا األخبار نشر يف دورها الصحافة تمارس أن
 وضمن القانون، حدود جياوز ال مبا حبرية والعلوم والفكر الثقافة نشر
 حرمة واحترام العامة، والواجبات واحلريات احلقوق حفظ إطار

  .وخصوصيام اآلخرين
 األخبار صنع لعملية جديدا بعدا املواطن صحافة أضافتفقد 

 والفضول الصحفي احلس يذو العادي للمواطن بالسماح الصحفية
  .للخرب متلقيا فقط وليس وصانعا، مشاركًا يصبح بأن والدافع
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 انتشرت التي األمريكية تحدةالم الواليات أو الغرب على قاصرا دعي لم الصحافة من النوع هذا
 وكـان  ،"الجنوبيـة  كوريـا " في تحديدا آسيا قارة في رواجا لقي بل ؛صحافة المواطن بشكل كبير فيها

 فـي  األمريكية حفالص من عددا دفعت ختلفةالم العالم أرجاء في المواطن صحافة حققته الذي النجاح
 الماديـة،  السـيولة  فـي  عجز من صاحبها وما المالية، األزمة بعد خاصةً - والضواحي دنالم بعض
 مـن  تتحول أن إلى - اماتوااللتز الديون إلى إضافةً التوزيع، وتدهور اإلعالنية، اإليرادات في ونقص
 المواطن صحافة أن شك وال تستمر، لكي المواطن صحافة نموذج اتباع إلى المعروف التقليدي اإلطار
 فـاعالً  نصراع صبحتُ أن في مركزها من ويقوي مكانتها، من عززي جديدا موقعا آخر بعد يوما تكتسب
  .عليها انقلبت أو تعارفة،الم التقليدية باألطر ارتبطت سواء إعالمية، كوسيلة

  :”Citizen journalism“صحافة الموطن مفهوم 
، الجمهور عن الصادرحتوى ، فالمالماضية السنوات خالل انوعي اتطور اإلنترنت حتوىم شهد  

 غيـر  شخص يقوم بإعداده المحتوى هو الذى ذاوهيعد من أحدث المفاهيم المرتبطة بصحافة المواطن، 
 وسـائل  فـي  الذي يعمـل  المحترف الصحفي يصنعه الذي اإلعالمي المحتوى ابليق والذي محترف،
 فئـة  ، كما أنه ليس قاصرا علىواسع بشكل تداوله ويتم كما أنه يملك أهمية مجتمعية التقليدية، اإلعالم

 آفـاق  أخـذت  عالمية ظاهرة هي بل ،بعينها تكنولوجياعلى أيضا  قاصرا وليس أخرى، دون مجتمعية
  .العربي العالم في اآلن عليه مما يالغربالعالم  في كثيربواسعة 

 انشاطً أكثر هم المستخدمون إذنإبداعي؛  إنتاجوفعال اتصالي  نشاط يف ينخرطون هنا فاألفراد
 يسـمح  الـذى  لإلنترنت ةالالمركزي هيكل إلى يعود التقليدي، فالمضمون اإلعالمي اإلعالم جمهور من

 التقليدي الجماهيري االتصال أما للمستخدمين الدائم للنشاط انظر، عةمجمو إلى مجموعة من باالتصال
شاركين في صناعة المعلومات واألخبار والتعليق ستخدمين إلى مفتحول الم ،مجموعة إلى فرد من فهو

  تحليلها ونشرها على نطاق جماهيري.عليها و
مواقـع الشـبكات    مواطن علـى صحافة ال فقط ابه تتسمسمة  عدي لم التفاعلي الطابع ؛الحقيقةف

 حققـت فقـد   ،أيضا كبير حد إلى تفاعلية أصبحت الوسائل السمعية والسمع بصريةاالجتماعية؛ إذ أن 
 هـو  الحـالي  العصر أن أدركت والتي لمضامينها، والمتعرضين المستخدمين جانب من عالية معدالت
 األولـى  اإلعـالم  وسـائل  ظهور منذ ظل الذي ،للمتلقي اإلعالمي االعتبار رد فيه ينبغي الذي العصر
 المضـامين  إعـداد  فـي  الفعالـة  لمساهمته أكبر هامش تخصيصب ذلك سلبي، بشكل المضامين يتلقى

 بتصوير مثالً أشخاص يقوم األحيان من كثير ففي كلي؛ بشكل أو جزئي بشكل سواء ،بأشكالها المختلفة
 هـذا  ويحـدث  بنشـرها،  لتقوم تلفزيونية تقنوا إلى وإرسالها مختلفة تقنيات باستعمال األحداث بعض



  
 

 
 

 علـى  ضـيق تُ والتـي  ،الدول بعض في لها مكاتب فتح من نعتم التي المعارضة القنوات مع خاصة
ـ  حأنج من المواطن الصحفي يجعل مما والصحفيين، المراسلين المعلومـات   علـى  للحصـول  بلالس

 علـى  ضيقتُ السلطات أن حيث ذلك، على دليل أكبر والصين إيران في حدث فما ؛واألخبار الصحفية
 حتـى  وتطبيقاتهـا، اإلعالم الجديـد   لتقنيات اللجوء إلى هذا أدىف واضطهادهم، المحترفين الصحفيين

 إعالميـة،  مواد من المواطنون لها يرسله ما على ملحوظ بشكل تعتمد أصبحت األجنبية اإلعالم وسائل
  .إليها األقرب أو األحداث بهذه المعنيين باعتبارهم

  صحافة المواطن واختالف المفاهيم:
يأكثر أحد" المواطن صحافة" عد للجدل، إثارة صطلحاتالم واختالف جهة، من لحداثته انظر 
 المواطن، إعالم إلى ممنه البعض عند شيري فهو خرى،ُأ جهة من وسائله وأهم معناه حول الباحثين

 البديل اإلعالم آخرين وعند التعاضدي، أيضا أو التفاعلي أو التشاركي اإلعالم أخرى مجموعة وعند
 الشكل ذلك إلى لإلشارة كلها تستعمل فإنها والتسميات المصطلحات اختلفت ومهما، المدنية الصحافة أو

 حتوىالم قابلي والذي عاديون، مستعملون أو هواة أفراد ومضمونه حتواهم ينتج الذي الصحفي
 التقليدية، اإلعالم وسائل في يشتغلون الذين المحترفون فيونالصح يصيغه الذي اإلعالمي والمضمون

  ."عملهم إطار في يبثونه أو ويذيعونه
 رأيه ينقل صحفيا يكون أن شخص أي بإمكان أن" المواطن صحافة مصطلح يشير وبهذا

 إعالمية لمؤسسة ينتمي أن أو اإلعالم، في شهادة يحمل ألن الحاجة دون أجمع، للعالم ومشاهداته
 نشاط:" هي المواطن صحافة أن" ويليس كريس"و" برومان شاين" من كل ويرى. للعالم صوته صالإلي

 مد بنية تتم المشاركة وهذه األخبار، وتحليل وتحرير جمع عملية في حيا دورا خالله يلعبون للمواطنين
بالتالي فإن ؛ "الديمقراطية لمتطلبات تستجيب ومستقلة بها وموثوق دقيقة بمعلومات اإلعالمية الوسائل

صحافة المواطن هي الصحافة التي يقوم فيها المواطن بدور الصحفي الذي ينقل األخبار من مواقع 
األحداث الحية مل شخص تاحة لعرض الخبر بصورة واقعية، فكُستخدما كافة الوسائل التكنولوجية الم

لتي تمر به ويبثها من خالل اآلن لديه هاتف محمول حديث يمكنه التقاط وتسجيل األحداث اليومية ا
اإلنترنت في مواقع مثل: اليوتيوب أو مدونة خاصة به، ويشارك اآلخرين في مطالعتها والتعليق عليها، 

  .بل تطوير وإضافة موادهم اإلعالمية الخاصة
  في اآلتي: ويمكن إجمال مفهوم صحافة المواطن

 نترنت كفضاء للنشر والتعبير عن الرأي.شبكة اإل 



 

  
 

 تأكيد حضومارسة الديمقراطية.ر المواطن في قضايا الشأن العام ودعم الم 

  اعتبارخرجات صحافة المواطن امتدادا لمرجعيات اإلعالم البديل والصحافة البديلة.م  
من صحافة الصحفي إلى صحافة الدولة مرورا بصحافة الجمهـور وصـوالً إلـى صـحافة     ف   

التحليلية لواقع صناعة المضامين الصادرة عن الجمهور، أحد المداخل  فصحافة المواطن تُعد، المواطن
طلـق  إعالمية جديدة. ومن تلك المسميات ما ُأ بصعدت نماذج وأساليفتعددت التسميات والمرادفات، ف

 Onlineبناء األجنـدة اإللكترونيـة (  )، وOnline Gate keepingعليها حراسة البوابة اإللكترونية (

Agenda Building التعـاوني ( )، واإلعالمCollaborative Journalismاإلعـالم التشـبيكي   )، و
)Networked Journalism ،() اإلعالم البديلAlternative Media ،(  اإلعالم العمومي واإلعـالم

  ).Stand - Aloneالمتدفق واإلعالم القائم بذاته (
صحافة المصادر  :مثل ،رتبطة بالتحوالت في صناعة المضامينفضالً عن المفاهيم الجديدة الم

 Participatoryشاركة (صحافة المو)، Crowd sourcing Journalismالتي تعتمد على الجمهور (

Journalism ،(وصحافة الم  ) جتمـع المـدنيCivic Journalism ،(و جتمـع المحلـي   صـحافة الم
)Community Journalism ،(و) الصحافة القاعديةGrassroots Journalism ،(ت الصـحافة ذا و

)، Street journalismصـحافة الشـارع (  و)، Open Source Journalismالمصـدر المفتـوح (  
)، Grassroots  Journalism)، الصحافة الشـعبية ( Democratic mediaالصحافة الديمقراطية (و

)، صحافة التطـوع  Public Journalism)، صحافة العامة (Amateur Journalismصحافة الهواة (
-User(الجمهـور  عـن  الصـادر  المحتـوى ، والمـواطن  يبتكره الذي المحتوىو بية،والصحافة الشع

Generated Content - UGC ) ومستجدات أقسام األخبار اإللكترونيـة ،(Online Newsrooms 

Innovations ( الفردي النشر)، كذلك ظهور مصطلحPersonal Publishing(.  
حات إال أن تصوراتها تصـب فـي نفـس    بالرغم من وجود اختالفات بسيطة بين هذه المصطل

 مضـامين  بإنتـاج  ،سـتخدم الم أو المواطن خالله من يقوم الذي النشاط ذلكاالتجاه، جميعها تُشير إلى 
 لتقـوم  اإلعالمية والمؤسسات للقنوات إرسالها أو اإلعالم الجديد وتطبيقات وسائل عبر ونشرها إعالمية
    ليصبح مواطن صحفي. بنشرها

عديد من األحداث والوقـائع التـي غيبتهـا    ساهم وبشكل كبير في نقل  الصحفي المواطنف إذن
 المحليـة،  باألحـداث  منها تعلق ما خاصةً قصد، غير عن أو قصدب العالم، عن التقليدية اإلعالم وسائل
 طة،السلُ ضغوط بفعل باالتصال القائم طرف من عمدي بشكل إما ؛بالتغطية الغالب في حظىتَ ال والتي

 لهـذا  المنطقـة؛  تلك في محليين راسلينلم اإلعالمية الوسيلة امتالك لعدم انظر ؛عمدي غير كلبش أو



  
 

 
 

ومقـاطع   الصـور  لنقـل  المحمولة االتصال لتقنيات المواطنين استخدام أن ختصينالم من كثير يعتقد
 التواجد اصيةخ بذلك حققةم مكان كل في تتواجد أن اإلعالم وسائل مكني األحداث ختلفم حول الفيديو
 اتفاقيـات  عقدتَ التقليدية اإلعالم وسائل من عديد جعل ما هذا لعل ،”Ubiquitous“ االفتراضي الكلي
 مـع  حـدث  مـا  :مثال على ذلك ،ستعملينللم شخصية ومدونات مواقع مع واألخبار المعلومات لتبادل

ـ  التـي  ”International Herald Tribune“ الدولية األمريكية الصحيفة  ومـاي  فـي  اعقـد  تأمض
بالمعلومـات   لتزويـدها  ذلـك  المواطن، صحافةالخاص ب ”Ohmynews.com“ موقع مع )م٢٠٠٦(

 الموقـع  هذا يستقطب حيثُ أماكن، عدة من المساهمين آالف الموقع المتالك انظر اإلعالمية، واألخبار
 أنحاء كل منن صحفي طموا ألف )٢٦( حوالي فيه ويشارك ا،يومي زائر مليون ب منقرما ي اإلخباري

 .العالم

  :صحافة المواطن ... النشأة والتطور
 فـي  يظهر المواطن صحافة مصطلح فيها بدأ التي التاريخية اللحظ تحديد أن "ستيورات" يرى

" جذور صـحافة المـواطن إلـى "بـن     Dan Gillmor" يرجع ولكن ،مستحيل أمر هو العام الخطاب
، وقد كان ذا اتجاه جمـاهيري فـي بنـاء    "بنسلفانيا جازيت"صاحب صحيفة  Ben Franklinفرانكلين"

بكر فـي تأكيـد   لدورهم المPamphlet  المطبقات تابصحافته في القرن الثامن عشر، وإلى تجارب كُ
حفإن الحركة الحديثة لصـحافة المـواطن ظهـرت مـع      لبعض الباحثينا رية النشر كمواطنين، وتبع

 "بـوش  جـروج " رشـحين الم بـين  م)١٩٨٨( عام األمريكية لمتحدةا الواليات في االنتخابات الرئاسية
 التـي  الشـكوك  بعد باألخبار اإلعالم تزويد في دور للمواطن أصبح عندما وذلك ،"دوكاكيس مايكل"و

 دعـت  التـي  االنتقـادات  بجانـب  الفترة هذه في التليفزيون محطات أخبار مصداقية مدى حول ُأثيرت
  .االنتخابية التالحم في االشتراك إلى المواطن

 ذلك في االتصال وسائل وتطور استخداماتها وفق أقدم سمياتم لها كان المواطن صحافة ولكن
 ثـم  المعلومات، وتقديم وتحليل جمع للمواطن تيحي الذي وهو التشاركي اإلعالم مفهوم من بدأت الوقت؛
 خـارج  العاملين والمناصرة الضغط حمالت في بالناشطين ارتبطت أن إلى الشارع صحافة عليها ُأطلق

 صـحافة " باسـتخدام  المطاف انتهى حتى سمياتالم تختلف وظلت والرسمي، التقليدي اإلعالم محطات
  ".المواطن

 عدوي"Dan Gillmor " فـي كتابـه    م)٢٠٠٣(أول من طرح فكرة "صحافة المواطن" في عام
ـ عندما أكد على أن األخبار لـم تّ الشعب)، (نحن وسائل اإلعالم: الصحافة الشعبية من الشعب وإلى  عد 



 

  
 

محادثة، وكان هذا هو الرأي الذي يجادل به "غيلمور" ويشبه فلسـفة موسـوعة   حاضرة، بل أصبحت م
ا ما يتوفر ألي فـرد واحـد فـي أي    االنترنت ويكيبيديا أي: أن المعرفة والحكمة الجماعية تفوق كثير

ا.موضوع تقريب  
ا في الفترة األخيرة بسـبب التطـورات التكنولوجيـة،    ن كثيرقد توسعت فكرة صحافة المواطو

نترنت منصـة  ، ووفرت شبكة اإلا كاميرا رقمية مزودة بهاتفه الجوالل شخص تقريبأصبح مع كُ حيثُ
 ةتزايدتزايدة لصحافة المواطن هو "دعوة أعداد مولعل أكبر دليل على األهمية الم ،عرض تتسع للجميع

نترنت لاإلدوني من مـ لجلوس في مقاعد م دعى خصصة لوسائل اإلعالم في النشاطات المتنوعة التي ي
همتين خالل كل من حـرب  ولقد زادت أهمية هذا النوع من الصحافة على مرحلتين م .إليها صحفيون

كانت أشرطة الفيديو وصور الهواة  م)٢٠٠٤(، "ففي عام م)٢٠٠٤(العراق واالنتخابات األمريكية لعام 
في آسيا التي تابع العالم وقائعها، وبثت محطات التلفزيون معظم مادتهـا   "تسونامي"كارثة  ا علىشهود

األولى من أفالم التقطها الهواة، وأثناء االنتخابات األمريكية أصدر الحزبان الـديمقراطي والجمهـوري   
إلى مسـتوى  أوراق اعتماد صحفية إلى المدونين لتغطية مؤتمرات ونشاطات الحزبين، ما يؤشر وقتها 

  جديد من التأثير والمصداقية للصحفيين غير التقليديين.
التي مثلت  م)٢٠٠٥(لكن المرحلة الحاسمة في بروز صحافة المواطن كانت مع تفجيرات لندن      

عظم انفجارات لندن واألفالم كذلك التقطها هواة فم فرصة جديدة لصعود هذا النوع من الصحافة، ...
ساعة على  )٢٤٥(في  BBCوحصلت الـ لى الصحف والتلفزيونات عبر "فلكر"....نقلوها فيما بعد إ

  ا تصويريا.فيلم )٢٠(لكترونية وألف صورة و) ألف رسالة إ٢٠(
ـ  الصـحافة  منحت االجتماعي التواصل مواقع أن "هرميدا ألفرد" يرى خرىُأ ناحية من لطةالس 

 ومرجـع  ،لألخبار مصادر أصبحوا المواطنين ضبع أن حتى المواطنين، على التأثير ثَم ومن ،للتعبير
ـ  هـذه  أن يرى ذلك ومع. اإلعالمي الميدان في العاملين للصحفيين االعـالم  يمنحهـا  التـي  لطةالس 
 بـين  سريع بشكل األدوار فيه تتبادل حيثُ ما، بشكل مائعا الوسط هذا من تجعل للمواطنين االجتماعي

 للمواطنين االجتماعي االعالم يمنحها التي المساحة هو لسببا أن يقول أحيانًا مفاجئ نحو وعلى هؤالء
 دون تالئمهـم  التي الرموز واستخدام للتفاعل فرصة أيضا ويتيح ،لهم تاحةم لتكون نتكُ لم أدوار لتأدية

  .شروط
 علـى  قـادر  صحفي المواطن من جعلت التي الصدفة هي المواطن صحافة أن "إيالن" ويرى

 فاسـتطاع  للجميـع  والمتاحة التكنولوجية التواصل وسائل ومع ،المكان في اجدهتو أثناء األحداث توثيق
  .راسلم الى يتحول أن المواطن



  
 

 
 

 التواصـل  مواقع على التقليدية االعالم وسائل وجود بأن المواطن صحافة "حالوة تاال" وانتقدت
 موثوقـة  غيـر  ألخبارل الجمهور لجوء من قللي قد الصحفية المهنة مبادئ على الحفاظ مع االجتماعي
 الثقـة  هـذه  بناء ومع يقين، خبر وكأنها الناس يتناقلها ثم شائعات إلى تتحول ما رعانس التي المصادر

 االضـرار  دون تاحام علنالم ارضاء يبقى بالتالي ،الوسائل هذه لصفحات نشطة تابعينالم حركة ستبقى
 بـل  ،التقليـدي  االعالم تلغي ولن لم لمواطنا صحافة أن " خضير ياس " يرىبينما  .الصحفية بالمهنة
 أحـدهما  يؤثر لم نترنتواإل والصحيفة والتليفزيون االذاعة أن ذلك على والدليل لدوره كملالم ستكون

  ."شامل دمجم االعالم" لىإ االعالمي الواقع يتحول ذلك من العكس على بل اآلخر موقع على
 صـبح وأ الصـحفي  والسـبق  لألخبار التقليدية الصحافة احتكار نهتأ المواطن صحافة أن كما

 سـتنجح  المـواطن  صـحافة  أنيرى  أيضا حداث،األ نقل في التقليدي الصحفي يسبق العادي المواطن
 والسياسـي  واالقتصـادي  االجتمـاعي  التغييـر  إحداث في والمؤثر الفعال دوره المواطن دركي عندما

 نقـل  يعني ما وهو البشر وحياة ستقبلبم التجارة عن ابعيد واالخالق بالقيم تلتزم صحافة عبر والثقافي
  .بموضوعية الحقيقة

وعرفت أوج ازدهارها في الوطن العربي في الفترة األخيرة، حيث مثلت صـحافة المـواطن   
 المواطن صحافة تطورتففي مصر ، المصدر األساسي للخبر في كل من تونس وليبيا ومصر وسوريا

 فـي  ذلـك  بعـد  وتأثيرها الثورة، نجاح في كبيرة بنسبة ومساهمتها نايري ثورة بعد خاصةً ،بارز بشكل
 الرأي تكوين في الماضية األعوام خالل كبير بشكل أثرت ، واجتماعيا، وقداواقتصادي ،اسياسي األحداث

 إلقالـة  ووصـلت  وقراراتهـا،  سياسـتها  من عديد لتغير الدولة على والضغط اتجاهاته، وتشكيل العام
 فـي،  المـواطن  صـحافة  وتطورت .برحيلهم والمطالبة النشطاء تفاعل بعد بارزين زراءوو مسئولين
 فـيس " على الصفحات ببعض الثورة انتفاضة بدأت حيثُ المتنوعة، االجتماعي التواصل وسائل وظهور

 كنول .اليوم الحالي حتى األخر بعد يوما تأثيرها تزايد ثم التظاهر، ليقرروا نشطاءالُ معها تفاعل ،"بوك
 تعتمد التي المصادر قيةاصدم من التحقق يتم كيف إذ ومهنية، أخالقية عضلةم" المواطن صحافة" شكلت
  .لكترونيةاإل والمواقع التلفزيونية الشبكات هذه عليها

  

  

  



 

  
 

  أنواع صحافة المواطن:
  يمكن تقسيم صحافة المواطن إلى مجموعة من التقسيمات، أهمها"

 مثل مونترنت: مواقع أدلة اإلمثل ،ا في محركات البحثاقع التصنيف واألدلة التي تتمثل أساس :
ـ   وجهات متخصصة في األخبار مث ،لجوج  ة وتـوفر ل: نيوز اندكس (تضـع مادتهـا الرئيس

 ة.وصالت إلى مواقع األخبار الرئيس

  :أو الصحافة الفردية أو صحافة المواقع الشخصيةBlog    ضمن هذا التصنيف وأقـوى مثـال
 دردج حول فضيحة كلينتون.على ذلك تقرير 

  :يرد في أجهزة اإلعالم األخرى، وتعمل كرقيب  أنشأ أساسا لمناقشة ماصحافة مواقع التعليق
 مثل ميديا شانيل، أو فريدم فورم.

  :توفر مجاال لتبادل األفكار وتركز على بلـد أو جاليـة أو   صحافة مواقع الحوار أو المشاركة
 حريري وال توفر مادة صحافية.موضوع معين، وال تعتمد على جهاز ت

 :شكال صحافة المواطن ووسائل اإلعالم الجديدأ

ـ  تطبيقات صحافة المواطن الم هناك عديد من أنماط وأشكال     ا فـي الـدول العربيـة   سـتعملة حالي 
 ، وفيما يلي سنعرض أهم هذه األشكال:واإلسالمية

 ) المدونات االلكترونيةblog:(  اثنتـين  كلمتـين  مإدغا من" كلمة اشتقّتوهي مـا ه :web"  و
logهذا المصطلح ( "، وقد وضعweblog الكاتب األمريكي ((jorn barger)    فـي ديسـمبر

موقـع  ويقصد بها كذلك ال، أراءهممكن األفراد من نشر ، لإلشارة إلى المواقع التي تُ)م١٩٩٧(
يتضـمن  اإللكتروني الذي يحتوي على عناصر ومواد منشورة وفق ترتيـب كرونولـوجي، و  

صور، وأفالم فيديو مرئية أو مسموعة، ويمكن ألي زائر أو قارئ أن يبدي تعليقـا  ونصوص، 
   حولها.

 إلى والمراقبة الضبط من تحررةلكونها م أهميتها وتزايدت حجمها اتسع اجتماعية حقيقة التدوينو

رغبـة  اآلخـرين،  عـن  ثالحدي في خرىوُأ الذات الحديث عن في شديدة ا رغبةتغذيها أحيانً، كبير حد 

رةمقابة، أشكال كّل من تحرتحقيـق  أشكال من شكالً األفراد من الكثير إلى بالنسبة يكون التدوين وقد الر 

لالتصال"، القائمة على إنتاج المضـامين   الخطية النماذج على الفرد حقّق انتصاري فكريا ونشاطا الذات،
لتفريـغ   ن كانت المدونات في بـداياتها األولـى مجـاالً   وإ، من طرف واحد وإرسالها من اتجاه منفرد

  .مكبوتات األفراد ولتوثيق حياتهم الشخصية وللتعبير عن أحاسيسهم وشعورهم



  
 

 
 

الذاتية، واإلسقاطات االحتجاجي الطابع عن ا أخر في السنوات األخيرة، "ونأتفإنها أخذت تيار 

 قـراءات  وفلسـفية،  نقدية رؤية إبداعية، نصوصة: متعدد مواد ويضم أصوات منبر يرفع إلى وتحولت

ختلـف األفكـار،   ، محولَةً بذلك هذا الفضاء إلى بوابة تنبعث منهـا م ةفردي شهادات وتجارب لألحداث،
والثقافات، واآلراء حول مختلف القضايا السياسية، الثقافية، الدينية...الخ، وتتـزاوج خاللهـا مختلـف    

  والتبادل لألفكار والتعليقات. التوجهات الفكرية عبر النقاش والحوار
 الثقافـة  صحافة أو (Participation press)التساهمية  وهناك من وصف المدونات "بالصحافة

عالم التقليديـة،  علق على األحداث واألخبار والوقائع، التي تتناقلها وسائل اإلالناقدة، والتي تُة الجماهيري
عالم السائدة، التي تتـأثر بعـدة   قدمها وسائل اإلالتي تُ وسيلة هامة للتأكد من الحقائقفالمدونات غدت "

سياسية...) تجعلها تنحاز وتبتعـد عـن المصـداقية والموضـوعية، وبالمقابـل      وعوامل (اقتصادية، 
فالمدونات ال تتعرض لهذه الضغوط والعوامل، فتستغل حعالجة القضايا التي تناولها ريتها الالمحدودة لم

عالجة القضايا التي تجاهلها اإلعالم السائد بقصد أو بغيـر  غير موضوعي، أو ماإلعالم التقليدي بشكل 
  قصد.

عالجون في الغالب مواضيع حساسة وجريئة، تشـكل طابوهـات   ومن المعروف أن المدونين ي
ريـد  حف بنشرها وقائع ال يفأصبحت تحدث "بلبلة لعديد من الصممنوعة التناول في اإلعالم التقليدي. 

المواقـع   ريد إخفاء معلومات بعينها عن الناس، قامت هذهولبعض األجهزة الحكومية التي تُ ،نشرها أحد
  .بنشرها بالصور التي ال تكذب دائماً

ل مـواطن أن يتطلـع المـتالك    مكن كُفضاء "بديل لالتصال يوهذا ما جعل المدونات بمثابة  
صدره، وإيصال أفكاره ورؤاه حول مـا   "، الذي يسمح له بالكشف والتعبير عن مكنوناتالمنبر الموعود

رتبطة بالشـأن السياسـي، فبـرزت "المـدونات     يحيط به من أشياء وقضايا وظواهر، والسيما تلك الم
ا للعالقة التي تربطها باإلعالم التقليدي وبالنشـاطات السياسـية"،   السياسية كظاهرة سياسية جديدة، نظر

ة السياسية، محاولة عدة أنظمـة وحكومـات منـع المـدونات     بين قوة تأثير المدونات االلكترونيومما ي
إيران...). وال أدل على ذلك ما شهدته إيران بعد االنتخابـات  والسعودية، و(الصين، ا وإيقاف أصحابه

الرئاسية التي فاز بها 'أحمدي نجاد' والتي أثارت موجة من المظاهرات للمعارضين له، والـذين تمـت   
فـي "ظـل    ا في تحريك الشارع اإليراني، خاصةًا كبيردور تؤديي أصبحت تعبئتهم عبر المدونات الت

تـؤدي لكترونيـة  أصبحت المدونات اإلوراقبة الصارمة التي كانت مفروضة على وسائل االعالم، الم 
دورا كبيرمكنا الكتابة بالحروف الفارسيةا سيما بعد أن أصبح م.  



 

  
 

ط الدؤوب للمدونين بشكل ملحوظ في تنظـيم  ونفس الشيء ينطبق على تونس التي ساهم النشا
المظاهرات وحشد الجماهير، وسقوط النظام فيها، مما جعل الحكومة المصرية تفرض رقابة صـارمة  

بوك، تـويتر...)، لتجنـب   سنترنت، وبالخصوص على المدونات ومواقع الشبكة االجتماعية (فايعلى اإل
  رع منها فحدث ما لم يكن مرغوبا.تكرار السيناريو التونسي، ولكن األحداث كانت أس

 أو مواقع تقاسم تسجيالت الفيديو، وهي تعتبـر بمثابـة خـزان     :مواقع بث تسجيالت الفيديو
يحتوي على أعداد كبيرة من التسجيالت، التي ينجزها المستعملون ويبثونها، ومن أبـرز هـذه   

مشـاهدة مليـار    فقد تمـت "  daily motionأما موقع " ).Youtube( موقع يوتوبالمواقع، 
وقـد   .(Google)المملوك من طرف شركة  "My Videoموقع "واشتهر كذلك  فيديو شهريا.

كان لمواقع بث تسجيالت الفيديو والبودكاست تأثيرأن  خاصـةً ، ا في المجـال السياسـي  ا كبير
ت نترنت يتم تبنيه بسرعة أكثر من التدوين، ألن الناس يدركون أن هـذه التطبيقـا  البث عبر اإل
ا ألن التسـجيل والتصـوير والبـث ال    غير طريقة نظرهم لوسائل االعالم، ونظربإمكانها أن تُ

ستوى ثقافي مثل الكتابة والتدوين.يتطلب مهارات كبيرة وم 

 مواقع التشبيك االجتماعي )Social Networking Sites :(  وهي مواقع تسمح للمسـتعملين
نصـوص...).  وتسجيالت، و(صور،  ضامينبامتالك صفحة شخصية، ونشر ما يرغبون من م

في دراسة أعدها "ديوان االتصاالت البريطـاني،  ذهل، فوقد تزايد استعمال هذه المواقع بشكل م
ـ  ا لكثيـر مـن   تؤكد أن نموها السريع وانتشارها الحالي يشير أنها تقنيات االتصال السائدة حالي

كمـا تقـول "  عن العـالم،  نعزال الناس، لدرجة أن من ال يملك صفحة خاصة يبدو مdanah 

boyd    ) من ال يتواجد على صفحات المايسـبايس فهـو غيـر موجـود "If you’re not on 

MySpace, you don’t exist.’.( )ومن أشهر هذه المواقع، موقع ماي سبايسMySpace (
 Brad" و"Tom Anderson" ،"Josh Berman" ،"Chris DeWolfeالذي أسسه كل مـن " 

Greenspanقامـت مؤسسـة روبـرت ميـردوخ (     ٢٠٠٥م ، وفـي  ٢٠٠٣نة " سNews 

Corporation " فايسـبوك ) بشراء الموقع. واشتهر كذلك موقع موقـع Facebook."   وقـد
 اشتهرت كذلك مواقع أخرى مثل "تويتر"، ولينكد إن".

 ) جماعات النقاشOnline discussion groups( حادثة اإللكترونيـة: ومنتديات الم قصـد  ي
لكترونية كل حوار، نقاش، دردشة، أو حديث يتم بين شخصين، أو بين شـخص و  ادثة اإلحبالم

مجموعة أشخاص بواسطة التقنيات االلكترونية المختلفة عبر شبكة االنترنت، إما بالنص، وإما 
بالصوت والصورة أو كليهما معا، ويمكن أن يكون هذا النقاش متزامنا أو غير متزامن؛ ويقابل 



  
 

 
 

عدة مصطلحات في اللغتين الفرنسية و االنجليزيـة، فنجـد مـثال فـي قـاموس       هذا المفهوم
)Grenier"يذكر عدة تسميات (chat bavardage, discussion, échange  ويعرفها بأنهـا "

عبارة عن حديث بين شخص وآخر، أو بين شخص وعدة أشخاص، من خالل عملية اتصـال  
) Mailing listsالقـوائم البريديـة (   :ية مثـل تشمل تقنيات التزامنمباشرة أو غير مباشرة، ف

)، وتقنيـات  bulletin boards( اإلعالنـات ) ولوحـات  newsgroupsومجموعات األخبار (
. )Forum discussions) ومنتـديات المحادثـة (  Chat roomsتزامنية مثل غرف الدردشة (

وعبر هذه الفضاءات يلتقي عدد من المتحدثين ينتمون إلى مالديانـة   تلفة، من حيثُخجتمعات م
ختلف الموضوعات والمجاالتوالثقافة، وفيها يتجاذبون أطراف الحديث حول م. 

  :الذاتي الوعيتصنع  صحافة المواطن
ا يا جديدإعالمطلق علية أظهرت صحافة المواطن مفهوم نطـاق  على ينتشر بدأ لذيا جتمعالم 

 والجمهـور،  اإلعالم وسائل بين العالقة حول سئلةاأل من كثيرمفهوم ال ليس ذلك فحسب بل آثار، واسع
 مـا  نحـو  تجهـة مفاألمر المؤكد هنا أن عالقة الجمهور بوسائل اإلعالم التقليدية تسير بمرحلة تغيير 

المضـامين   إنتـاج  الصـحفية  العمليـة  هـذه  تتيح حيث ،"النحن إعالم وسائل" اإلعالم محترفو يدعوه
أصـبحت  و. جغرافيـة  حدود تحدها والمترابطة تكنولوجيا  ماهيرج على وتوزيعها وتحليلها اإلعالمية

 فـي  النجاح مفتاح كونتس ، بلاإلعالم صناعة في العناصر الفاعلة أقوى من صحافة المواطن عنصرا
ل.ستقبالم  

وفي إطار عالقة الجمهور وتفاعله مع وسائل اإلعالم، ظهر مفهوم يعرف بـالجمهور النشـط   
“Active Audience”، شكل تُ مجاالت ثالث في حددت الدور الحيوي والنشط للجمهور مكن تحديدوي

، وهي علـى  وفي إطار هذا المفهومحاجزا يحميه من مخاطر الهيمنة اإلعالمية والغزو الثقافي الوافد، 
  النحو التالي:
 ُشبع احتياجاته ورغباته.قدرة الجمهور على اختيار المضامين اإلعالمية بما ي 

 ُور على تفسير وتحليل المضامين اإلعالمية.درة الجمهق 

 ُدرة الجمهور على تطويع تكنولوجيا االتصال الحديثة مما يحميه من آثارها السلبية.ق  

  :المواطن لصحافة وجهت التي االنتقادات
 مـع  تعـاملوا  وأنهـم  مأفكـاره  في بالغوا قد الصحافة من النوع هذا مؤيدي أن البعض يرى

 المهنيـة  المعـايير  سـوى  قبلتَ ال التي المهنية أسس على االنتقاد هذا وجاء ينيةد حركة كأنها نظريتهم



 

  
 

 مثـل تُ فهي جاريالتُ السياق عن خرجتَ لم المواطن صحافة أن آخرون يرى كما الصحفي، العمل لتحكم
 علـى  العتمادها ؛انتقادها تمأيضا  والمعلنين، االعالمية المؤسسات مالكي إلرضاء تسعى ربحية حركة

  .المحلي جتمعالم مشاكل لتحديد الرأي ستطالعاتا
 ،فحسـب  االجتماعي التواصل ووسائل الصحافة مستوى على ثورة تحدث لم المواطن صحافة

 البـاحثين  مـن  ختلفةم لمجموعة تجاهات، وهناك عديد من االبها المتعلقة والمفاهيم االتجاهات بكل بل
  وهي كاآلتي: ،المواطن صحافة ماهية حول
 ووسـائل  فـراد األ بـين  مـا  للعالقة عاقةإ نهاأ على المواطن صحافةينظر إلى  االول اهاالتج 

 قلـة  وأ عـدم  إلى دتأ مارستهام وأ تابعتهام حيثُ من عليها االفراد اعتماد نأ حيثُ االعالم؛
 ،التقليديـة  للصـحافة  قـوي  ومنافس وتليفزيون راديو من األخرى االعالم وسائل إلى التفاتهم
 بشـكل  المـواطن  وصـحافة  عام بشكل االجتماعي التواصل وسائل ستخدميم كثرأ نأ خاصةً
 .سالميةواإل العربية جتمعاتالم بين كبراأل الطبقة مه والذين الشباب من خاص

 تصل فهي ،التقليدي االعالم ليكمل والتكامل التبادل من نوع أنهاعلى  إليهاينظر  الثاني االتجاه 
 هذا تطور بلغ مهما محله يحل نأ ابدأ يستطيع ال ولكنه التقليدي العالما إليها يصل لم نقاط إلى

 كـالراديو  االول عـالم اإل مصـدر  عـن  ابـد أ يستغنون ال فالمواطنون الصحافة؛ من النوع
 تسـعى  اليوم خباريةاإل القنوات غلبأ نأ حيثُ ،ميةلُأل حاربتينم أداتين أنهما كما ،والتليفزيون

  لمنـتج  المواطن تحول بعد نهأ حيثُ ،وجمعها خباراأل عن البحث في المواطن صحافة لتوظيف
 ظهورأدى ل مما ؛الحديثة المنصات هذه مع السلطة تقاسم عالماإل وسائل على أصبح للمضمون
 بفرنسـا   Rue89 موقـع  مثـل  كبري أهمية المواطن لصحفة تعطي التي التشاركية الصحافة

 علـى  صحفي لفظ إطالق يرفضون الباحثين ضبع ولكن، الجنوبية بكوريا Oh My Newsو
 بالدقـة  تتسـم  ال قد الكتابات هذه نأ كما، الصحافة ومهنية بقواعد علمه لعدم  الكاتب المواطن

 ومبـادئ  سـس ُأ مهـا تحكُ التي التقليدية الصحافة عكس على العالية والمصداقية والموضوعية
 .جريدة للكُ خاصة تحريرية وسياسة

التفريق بين مصطلحي األخبار المنهجية واألخبـار غيـر المنهجيـة،     في إطار ما سبق، يجب
 فاألولى تُكتب بناء على قواعد العمل الصحفي، بينما الثاني تُكتب بال قواعد وال ُأسس علمية.

 الرأي إلبداء وسيلة إال ماهي المواطن صحافة أن يرى الثالث االتجاه عن ابعيد الرقابـة  لطةس 
  .التقليدي إلعالما في البوابة وحراس



  
 

 
 

ـ  أصبحت المواطن فصحافة تداخلةم الثالث االتجاهات ان الحقيقة وفي يـر يتغ يسـتلزم  اواقع 
 وجـود  ظل في بها التعامل فيةيك ومع معها تتالءم جديدة قوانين تشريع أو ،والقوانين الصحفية القواعد
  .التقليدية االعالم وسائل

  :اإلعالمية والالمركزية المواطن صحافة
 أن حيـثُ ، لإلعالم مركزيةالال شعار ورفعت عالميةاإل المركزية على المواطن صحافة ضتق
 االعمـال  رجـال  قبل من اأيض ومحكوم ،التحريرية وسياستها الدولة قبل من محكوم التقليدي االعالم

 والتـي  ،اتمام المواطن صحافة عكس وذلك ،الخاصة سياستهم خدمي حيثُ ،الخاصة القنوات وأصحاب
ـ  انفسي لألفراد أقرب خباراأل صبحتأ حيثُ ،ستقبلالم وأ الكاتب المواطن لرؤية فقط تخضع اوجغرافي ،

 علـى  نبـاء األ وكـاالت  هيمنة من تخلصت كما، اايض قيد بال لمواطن قيد بال مواطن من خرجتَ فهي
ـ  وبـذلك  وصـياغتها  تركيبها حيث من وأ التحريرية سياستها حيثُ من سواء خباراأل  صـحافة  تمثل

 للقارئ سمحي الخبر مصادر عددتَ نأ كما ،والحقيقة الخبر بين المسافة تقلص في أساسيا عامالً المواطن
  .الرأي وابداء والنقد بالتفكير

القاسم أن الحظوالم األخبار عن البحث هو المواطن، وصحافة التقليدية الصحافة ببن شتركالم 
 صحفية، قيمة حققتُ والتي واإلثارة التفرد ذات_  فديو أو غرافيةفوتو كانت سواء _ والصور والتقارير

 بالنسبة همام خبرا عدي قد فما الصحافة؛ من النوعين كال ببن فرقي الذي نفسه هو شتركالم القاسم وهذا
 كلمـا  ةًوخاص بها، نسكُي التي والبلد وعمره، اهتماماته، وفق آخر، لقارئ بالنسبة أهميه أقل عدي لقارئ

  .تزايد في اإلعالمية الوسيلة جمهور كان
وذلك يتفق مع خصائص اإلخراج الصحفي الصحفية، والتي تُمثل عناصر األهمية، والقٌـرب،  

  واألثارة ... ألخ.

  :واالسالمية العربية جتمعاتالم في المواطن وصحافة التقليدية الصحافة تأثير بين الفرق
 فـي ) الورقية( التقليدية الصحافة نأ الإ ،الهائلة اتواالمكان الرقمية التكنولوجيا تطور ظل في

مارسةً اومضمونً شكالً الماضي في تعيش مازالت العربية جتمعاتالممشـاكل  مـن  عـانى تُ فهي ،وم 
ـ  تـزال  ال حيـثُ  ،والمال والجهد الوقت من كثير ضاعةإ في تتسبب زالت وما ،كثيرة وأزمات  نظمالُ
 بـل  تجديد دون العربية جتمعاتالم في حفالص من كثير صدور على تُشرف من هي القديمة اإلدارية

 أدى ممـا  ؛االقتصادية االزمات عن فضال والمطابع، الورق أسعار رتفاعوا التقليدي، اإلطار في تظل
 وتسـريح  أبوابهـا،  إغـالق  إلـى  هابعض اضطر والتي ،حفالص من لعدد التوزيع أعداد تناقص إلى



 

  
 

 إغفـال  مكـن ي وال ،ورقيـة  سخنُ إصدار دون إلكترونية مواقع إلى التحول أو بها، العاملين الصحفيين
  .الصحف من عدد إلغالق دتأ التي المالية االزمات وهو الرئيس، السبب

 كسـلطة  موقعها عززت نهاأ الإ ايومي الصحافة تعيشها التي واالكراهات االنتهاكات كل ورغم
 مـن  تزيـد  العربي جتمعالم في للصحافة نظمةالم القوانين كانتو. خرىاأل للسلطات راقبةمفي  رابعة

 سـوريا، و العراق،و السودان، :منهم ونخص ،العربية الدول من كثير وتراجعت ريةالح هامش انكماش
 وعنـدما  .للسلطة القبيح الوجه تزيين مرآة عن عبارة الصحافة فيهم صبحتأ حيثُ ،مصرو ،الجزائرو

ـ  بنشر وذلك المواطنين، لدى الوعى انحسار على عملت نهاأ نجد التقليدية الصحافة في النظر ندقق  لكُ
 الخـروج  مكـن ي هنـا  ومن ،المواطنين مصالح مع ويتعارض الحاكمة لطاتالس مصالح مع يتوافق ما

 التـي  التقليدية الصحافة عن ولينالمسئ لدى واالخالق القيم وانعدام والخداع التضليل وهو واحد بمفهوم
 عن التقليدية الصحافة بتعادا نأ شكلةالم. للمواطنين الجريئة الصحفية بالمدونات بعد فيما نكشفت بدأت

  .المطاف نهاية في مصداقيتها ضعفي المهني العمل منظومة
 نفجـار ا مـن  العالم عرفُهي ما ظل وفي العربية، الصحافة تعيشُها التي األخرى اإلكراهات من 

 يتعلَّـق  مـا  خاصةً المعلومة؛ إلى الوصول صعوبة من العرب الصحفيون يعاني المعلومات، في هائل
ـ  من اكثير نصرفأ قد نهأ فنجد القراء ناحية من نظرنا واذا واألرشيف الرسمية بالوثائق  عـن  راءالقُ

 ،السـاعة  مـدار  علـى  تسارعةالم األحداث الحقةم عن عاجزة أصبحت التي الورقية الصحيفة شراء
 أصـبحت  اإللكترونيـة  الصحافة فإن لذلك، التفاعلية اإلخبارية والمواقع لكترونيةاإل حفللص واتجهوا

 تواصـلة الم الخبريـة  التغطيـة  قدمتُ فهي الورقية حفالص من تكلفة األرخص باعتبارها األمثل البديل
  .ورقيةال حفالص بتكلفة قارنةًم ذكرتُ ال تكون تكاد بتكلفة وقوعها لحظة والعالمية المحلية لألحداث

 لم بحيث وانتقالهما والخبر المعلومة تداول نماطوأ وآليات المعلومات تكنولوجيا تسارع ظل في
 معها يختفى وربما ،قبلةالم سنوات العشر غضون في تختفى بمافر التقليدية للصحافة مجال ناكه يكون
 فـي  التغييـر  حـدث وي ،تقليدية ائلبوس ارتبطًم دعي لم عالماإل نأ الفكرة. الصحافة من النوع هذا قراء
  .نفسها المعلومة وتداول عالماإل فكرة

 من عالماإل وسائل يعتبرون المستطلعين ربع من اقل أن أمريكا في للرأي استطالع أوضحفقد 
خـالل  نقـاط  عشر بنحو النسبة هذه تراجعت وقد عالية، قيةاصدمب تحظى تلفزيونية وشبكات حفص 

 عربيـة  دراسـات  غيـاب  ورغم ،التسعينيات منتصف عن قطةنُ عشرين من أكثرو الماضيين العامين
 يؤكـدون  المنطقـة  في براءالخُ نأ إال العربية، المنطقة في عالماإل وسائل قيةاصدم نسبة لتقويم قليميةإ



  
 

 
 

 دراسـات نتائج بجـوث و  ظل في مضى وقت يأ من بكثير اسوأ بات العربية المنطقة في الوضع نبأ
  .والشفافية التعبير ريةح تراجع ظهرتُ

 عقـدة م كظـاهرة  الجديد، اإلعالم إطار في ”المواطن صحافة“ مصطلح ظهور االنتباه، ثيري ما
 مجـال  فـي  الهائـل  التكنولوجي بالتطور تعلقةالم والعوامل الظروف من موجات لتداخل نتيجة تولدت

 بتأثر تعلقةم خرىوُأ كتروني،اإلل االتصال أشكال من عديد ظهور إلى أدى الذي التطور ذلك االتصال،
 المـواطن  شـجون  ثيـر ي ”المـواطن  صحافة“ اسم ولعل .التقليدية الصحافة إمكانات بعيوب الجمهور
 وهـو  بـه،  خاصة صحافة بوجود شعرهي ألنه والنفسية والحسية المعرفية مداركه من ويقترب العربي،

  .كمالح واستبدادية لطات،الس عموقَ البليدة، الرسمية الصحافة رحمة تحت اقرونً عاش الذي
 المنطقـة  شهدته الذى الشعبي الحراك في النجاح عوامل همأ حدكأ المواطن صحافة برزت وقد

 الصـحفية  مارسةللم عليها تعارفالم بالشروط تلتزم ال التي التقليدية غير الصحافة هذه ا،خيرأ العربية
 وأ ،مؤسسـة  لـى إ مـثالً  نتماءاال وأ ،جامعية ادةشه على الحصول وأ ،المهنية النقابات في كالعضوية

 خبـار األ لنشر العالم رجاءأ في الناس من كثير مامأ الفرصة المواطن صحافة تاحتأ .اعالمية منظومة
 متالكها عبر اصحفي صبحي نأ مكنهي مواطن فأي مسبقة، رقابة أي دون الحقائق وتوضيح ،والمعلومات

 للتحـرر  للشباب فرصة وفرت فقد نترنت،اإل شبكة لىإ الدخول له تيحتُ تيال الحديثة التكنولوجيا لوسائل
  .والموجه الداخلي عالماإل من

ـ  على قادر غير لكنه فقط واآلني العاجل بالخبر هتمي الذى هو المواطن الصحفي مـادة  نعص 
 الصحفي افسين الصحفي مهام عضبب يقوم الذى المواطن ،دواتاأل وال المهارات يمتلك ال فهو خباريةإ

 الضـوابط  فتحكمه الصحفي ماأ ،ضوابط أي دون وينشر المهنة قواعد على طلعم غير لكنه فعال نفسه
ـ  علـى  الناشـط  يمتلكها ال قواعد فلها الحرفية جانب من لكن االدوات نفس يمتلك فالمواطن  الالسوش

  .ميديا
 الصـفحات  علـى  ورائهـا  ومـن  األرض علـى  الثـورة  يقود الذي المواطن هذا فإن بالتالي

 هـذه  وتحولـت  التقليديـة،  المصـادر  أمامه عجزت الذي لإلعالم اأساسي مصدرا يشكل اإللكترونية،
 أي تسـتطيع  فـال  الثـورات،  جريـات م عظمم نقل في عليها عتمدي التي األساسية المادة إلى الصحافة
 مـن  الحـد  مكني لكن ،المواطن صحافة يقافإ مكني الو الشوارع، كل في صحفيين نشر نباءأ وكاالت

 شـكالً  تختلـف  الصحفي كتابة ولكن ،االجتماعي التوصل مواقع على نونويد الناس فجميع ضرارهاأ
  .والمهنية الصحفية القوالب ضمن فهي ومضمونا



 

  
 

 يخـص  فيمـا  لـديهم  العمل لطواقم داخلية تعليمات داريةاإل مواقعهم من الباحثون صدرفقد أ
 حـاجتهم  تنفى بالمواطن ثقتهم على كدواوأ ،كمصادر االجتماعي لتواصلا مواقع من الواردة المعلومات

 والضـوابط  العمـل  طبيعـة  عن ماأ .خبر ليست ولكنها فكرة تضئ ميديا الفالسوش الخبر، من للتحقق
 التواصـل  مواقـع  مع التعامل كيفية فيه والمذكور" المهنة شرف" ميثاق ضمن" دوز" موقع في الداخلية

 اممـدع  كان ذاإ الإ الصحافة من النوع هذا على يعتمد ال الموقع فهذا والصحفي نوالمواط االجتماعي
  .رسمي مصدر وأ خرآ مصدر توفر وأ والفيديوهات بالصور

 توظيفـه  ويتم بل العام الرأي تشكيل في شاركي المواطن كان إذا السؤال علينا وجب هنا ومن
 ووسـائل  الحديثـة  التكنولوجيـا  تطور ظل وفي ةالتقليدي اإلعالم وسائل حتوياتم بعض لمليء أيضا

 رتبـة  ومـا  الكاتـب؟  المواطن اسم هو ما...تظل وسوف ستمرةم مازالت والتي االجتماعي التواصل
  .الدولة؟ في المواطن صحافة

  
 



 
 




 

  أماين بدر الدين، أمرية سيد إسراء سيد، ،إعداد: إرادة أمحد       

 ال ومل اإلنسان، حياة يف وفاعلة مؤثِّرة حقيقة اإلعالم أصبح
 شاشة على أمامه مجسدة وأحالمه وآالمه آماله يعيش واإلنسان

 ال املرء كان أن بعد لالرتقاء، طبيعيا امتدادا يعد فيما الكمبيوتر،
 مساع فصار منه؛ قريبا ليس شخص صوت مساع إمكانية يصدق
 من هو بل ممكنا، البعد كل بعيدة أخرى قارة يف شخص صوت
 لسماع اهول وغمار األسفار خوض من وبدالً األشياء، أهون

 بال متاحا األمر ذلك أصبح مهم حدث متابعة أو رؤيته أو ما شخص
 اجلديدة العوملية النظريات ظل يف أنه جدال وال. تعب وال مشقة

 قرية إىل حتويله يشبه فيما متالقيا بأكمله العامل يكون أن إىل الداعية
 الذهنية الصورة تكوين يف الواضح دورها اإلعالم لوسائل فإن صغرية

 حياة يف مؤثِّرة قوة عدي ولذلك الواقع، عن والكبار الصغار عند
  .املُجتمعات

). التربية اإلعالمية حنو مضامني مواقع ٢٠١٥أمحد مجال حسن. (
الشبكات االجتماعية: منوذج مقترح لتنمية املسئولية االجتماعية لدى 
طُالب اجلامعة، رسالة ماجستري، قسم اإلعالم التربوي، كلية التربية 

  النوعية، جامعة املنيا.
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 وأن بالطالب، المحيطة المجتمعية بالجوانب التعليمية المؤسسات تهتم أن لضروريا من أصبح
 والمجتمع، والمدرسة البيت في بالطالب تحيط التي األنشطة أنواع كل الدراسي المنهج يتضمن

 الرسالة فهم على وقدرته شخصيته في اإلعالم وسائل تأثير مدى بقياس نفسه الوقت في واالهتمام
  ".اإلعالمية التربية" مفهوم عبر ترجمته يتم ما وهذا وناقدة، واعية بطريقة لها يتعرض لتيا اإلعالمية

 الواضحة سياسته وله سليمة علمية أسس على يقوم جديد، عالمي اتجاه هي اإلعالمية التربية
 فهي الواقع، ارض على وتحقيقها السياسات تلك تنفيذ على تعمل التي الدقيقة المتقنة وخططه المحددة
 أفراد أعداد إلى يهدف أيضا تمكين مشروع هي بل فحسب الحماية إلى يهدف دفاع مشروع ليست

 معها التعامل كيفية وتعلم منها واالختيار االنتقاء وحسن بهم تحيط التي اإلعالمية الثقافة لفهم الجمهور
  ومؤثرة. فعالة بصورة فيها والمشاركة

  :لعصورمفهوم التربية اإلعالمية وتطوره عبر ا
المصطلحات تعددت وقد  التربية اإلعالمية هي بكل بساطة "مهارة التعامل مع اإلعالم".

الموهناك فروق ، مع وسائل اإلعالممجال اكتساب الوعي والمهارات الالزمة للتعامل لدمة لإلشارة ستخ
  :، يمكن توضيحها فيما يليالمصطلحاتبين تلك 
  مفهوم الدراسات اإلعالمية“Media Studies”   مفهوم يشمل كل ما يتعلق بدراسـة وسـائل :

اإلعالم من نشأة، وتطور، وأنواع، ...ألخ، كما يركز المفهوم على كيفيـة اكتسـاب المعرفـة    
هـي النتيجـة    ”Media Culture“اإلدراكية حول أجهزة اإلعالم؛ وأن الثقافـة اإلعالميـة   
المية والدراسات اإلعالمية، فالتربيـة  المقصودة واألثر الحادث من دراسة كل من التربية اإلع

ـ  اإلعالمية تنتمي إلى الدراسات اإلعالمية عى إلـى خلـق جمهـور واعٍ    كدراسات حديثة تس
 إعالميا.

   كل من الثقافة اإلعالمية والدراسات اإلعالمية تشتمل على التحليل الناقد لوسائل اإلعالم، أمـا
ـ    د واإلنتـاج اإلبـداعي للرسـائل اإلعالميـة    التربية اإلعالمية فتشمل عمليتي التحليـل الناق

 ومشاركتها.

    التربية اإلعالمية تُركز على تطوير المواقف والمهارات األساسية حول الوسـائط اإلعالميـة
المختلفة من خالل النقد العملي لها، والوعي بأدوار المؤسسات اإلعالمية المتعددة من النواحي 

 الثقافية واالجتماعية والسياسية.

 ا   الـا وصـفيمكن أن تتضمن منهجدراسات اإلعالمية أقل معيارية من التربية اإلعالمية، كما ي
أقرب ما يكون من أجهزة اإلعالم، هذا بجانب االرتباط بعملية اإلتقان العملـي مـن وسـائل    



  
 

 
 

اإلعالم، أما التربية اإلعالمية؛ فيعد المنهج التربوي هو األساس نحو تكـوين رؤيـة شـاملة    
 اإلعالمية. للرسالة

   تُركز الوظيفة األساسية للثقافة اإلعالمية على مدى قدرة الطالب على تحليل الرموز السـمعية
والبصرية التي تُنقل إليهم من خالل وسائط اإلعالم المختلفة، هذا باإلضافة إلى توافر المهارات 

ئط، ثم كنتيجة التربيـة  والخبرات لديهم التي تُمكنهم من االستفادة بصورة إبداعية من تلك الوسا
 .اإلعالمية تتكون لديهم الُقدرة بشكل كاف في تقييم وترجمة وإنتاج نصوصا إعالمية جديدة

 نيصـطلح هنـاك م فإذا كان من الصعب تحديد معنى للتربية اإلعالميـة كمصـطلح، إال أن   
  :وهما ،بية اإلعالميةيتكرر استخدامهما في األدبيات والبحوث األجنبية التي تبحث في التر ،نيأساسي
 "التربية اإلعالمية"و "التعليم اإلعالمي" ا في أوروبا، ترجمة عنوهو المصطلح األكثر استخدام 

“Media Education”. 

 واستراليا والدول األخرى الرائدة  ا في كندا وأمريكامحو األمية اإلعالمية وهو األكثر استخدام
المعنـى  ، وهما مترادفان يشـيران لـنفس   ”Media Literacy“ ، ترجمة عنفي هذا المجال

 .المضمونو

 صـطلحي "التربيـة اإلعالميـة والثقافـة     أما في األدبيات واألبحاث العربية فيشيع استخدام م
 صـطلح األول اإلعالمية" كترجمة حرفيـة للم “Media Education”،    وترجمـة ضـمنية

صطلح الثانيللم “Media Literacy” باعتبار أن محو األمية شكل ثقافة إعالميةاإلعالمية ي. 

صطلح األساسـي والشـامل مقارنـةً بالمصـطلحات     المMedia Literacy” “مصطلح  يعد
سبة، والبعض اآلخـر يرونهـا   أنها مهارة، وآخرون يرونها معرفة مكت ىفالبعض ير، األخرى
إلعالمية سببا يؤدي للعالم، وقد تكون هذه االختالفات بين الباحثين في رؤيتهم للتربية ا منظورا

  .إلي اختالف التعريفات
لعربيـة  الغربيـة وا  - السابقة األدبياتومراجعة  االستطالعيةالقراءات وقد برزت من خالل 

الـرؤيتين   رإطـا تناول أبرزها في مكن عديد من التعريفات للتربية اإلعالمية، ي -المتفاوتة في دالالتها
  على النحو اآلتي:وذلك  ،التقليدية والحديثة

 :الرؤية التقليدية لمفهوم التربية اإلعالمية  
ـ  الرؤيـة تعددت التعريفات التي تناولت التربية اإلعالمية في ضوء  مـن  و، ة للمفهـوم التقليدي

عـام   عالميـة اإل لتربيـة منظمة اليونسكو لُ ) عن٢٢، ٢٠٠٥أبرزها ما أورده عبد القادر بن الشيخ (
زء من حقل معرفـي  دراسة وتدريس وسائل االتصال واإلعالم الحديثة باعتبارها ج" :بأنها )،م١٩٧٣(



 

  
 

ساعد في الرياضيات خصوصيته على المستوى النظري والعملي خالفًا الستعماله وتوظيفه كوسيط ملهُ 
التربية الناتجـة  " :بأنها ،)٨٩، ١٩٩٩( الخليج العربي لدول التربية مكتبوالعلوم والجغرافيا"، ويعرفها 

الواجبـات التربويـة   "بأنهـا:   ،)١٤، ١٩٩٥( منيـر  محمد، بينما يعرفها "عن استخدام وسائط اإلعالم
 لوسائل اإلعالم العام".

 لتربية اإلعالمية:الرؤية الحديثة لمفهوم ا 

ال، كان البد من في ظل الُمتغيرات الُمعاصرة والمتسارعة في مجال تكنولوجيا اإلعالم واالتص
مفهوم للتربية اإلعالمية يساير هذه التغيرات ويتجاوز تلك المفاهيم الضيقة إلى مفهوم أوسـع وأشـمل،   
ويستعرض الفصل الحالي أبرز تعريفات التربية اإلعالمية في ضوء الرؤية الحديثة للمفهـوم، وهـى   

ة، ومبادئها األساسـية، باإلضـافة إلـى    األكثر شموالً ووضوحا، وتحديدا لمعنى التربية اإلعالمية بدق
  عناصرها ومجاالتها؛ وذلك على النحو التالي:

الوعي بتأثير وسائل اإلعالم علـى الفـرد والمجتمـع    ": بأنها Silveblatt (2001, 8) تعريف
وفهم عملية االتصال الجماهيري وتطوير إستراتيجيات تُمكننا من تحليل ومناقشة الرسـائل اإلعالميـة   

 Turow (2003, 26)االستمتاع الجمالي والفهم والتقدير لمضمون وسائل اإلعالم"، ويعرفهـا  وتنمية 
متضـمنة فـي   في التعامل مع وسائل اإلعالم إليجـاد المعـاني الُ   تطبيق مهارات التفكير الناقد": بأنها

على قـراءة  تكوين القدرة " :أنهاب Mc Dermott (2007, 85)مختلفة، ويعرفها المضامين اإلعالمية الُ
االتصال وتحليله وتقويمه وإنتاجه؛ فالوعي اإلعالمي ال يقتصر على جانب التلقي والنقد فقط بل يجـب  

 Potter (2013, 13)ويعرفهـا  ، مشاركة الواعية والهادفة إلنتاج المحتوى اإلعالمي"أن يتعدى إلى الُ
فسر معاني الرسائل التي نتعـرض  ي نُسنا لوسائل اإلعالم، كعرض أنفُالمنظور الذي من خالله نَ": أنهاب

لها، لبناء المعرفة باستخدام األدوات والمواد الخام، وتُعد مهارتنا بمثابة هذه األدوات، أما المواد الخـام  
  حصل عليها من خالل وسائل اإلعالم".فتتمثل في المعلومات التي ن

 ، ويجب التأكيد علىالتقليدية بهذا عالجت التعريفات الحديثة للتربية اإلعالمية قصور التعريفات
واإلعالمي، فالتربية  أن مفهوم التربية اإلعالمية أصبح راسخًا وضروريا في العمل التربوي والتعليمي

ستمر ومتواصل مع الفرد طوال حياته.اإلعالمية هي تعليم م  
لتربيـة  العرب في مجالي ا الباحثين بعضل اإلعالمية لتربيةا تعريفات علىخالل االطالع  منو

 التربيـة لمفهوم  تصوراتهم على بظاللها تلقيُ تزال ال الضبابية من اكبير اقدر هناكُ أن واإلعالم وجد
 واإلعالمـي  التربـوي  ينالحقلالمفاهيم الناتجة من تالحم  بين وتداخالت التباسات هناك وأن اإلعالمية،

مـن   هإذا تداخل مع غيـر  ؛اإلعالمية معا، لذلك يجب التأكيد على أنه من الصعب تحديد معنى للتربية



  
 

 
 

ـ    ة المفاهيم، وألنها تتضمن أكثر من مجال وتتعدد أبعادها، وهو ما يعكس مدى األهميـة البالغـة للتربي
) أن التربية اإلعالميـة  ٢١، ٢٠٠٥وضح عبد القادر بن الشيخ (أقد اإلعالمية والدور الذي تقوم به، و

أقيمـت بهـا   والتيُ  عينة محدودة من األقطار العربية ي وفيمفهوم حديث يزداد تداوله في العالم الغرب
  العديد من المؤتمرات والندوات الدولية واإلقليمية سعيا منها لبلورة المفهوم نظريا ومنهجيا.

قائمة على التكامل أم  التربية واإلعالم ختلفة حول ما إذا كانت العالقة بينأثيرت نقاشات موقد 
و ،بظهور التقنيات اإلعالمية واالتصالية الجديدةاشتد  التناقض، لكنهإلـى   مـا يسـعى  رغم أن كل منه

 فعنـدما إال أن اختالف الغايات أدى لتعميق اإلشـكالية بينهمـا،    ؛على األفراد لتشكيل قناعاتهمالتأثير 
 - مضـامينه معظـم   -يستمر اإلعالم في  ،واألخالق ،واإلنتاج ،والعمل ،العلمو ،لقيماالتربية  تؤسس

حـدد طبيعـة   ظهرت عدد من االتجاهات تُ؛ أي يهدم ما تقوم به التربية. فدعم قيم الترفيه واالستمتاعي
محمود  :كل من هاذكركما  االتجاهاتهذه  ير كل منهما على اآلخر، ومن أهمالعالقة بينهما ودرجة تأث

  ):٢٠١١( إسماعيل عبد الفتاح) و٢٠٠٨ ( عقيل محمود) و١٩٩٤( فرحات
 ـ يرى أصحابه بأن المدرسة فقدت تأثيرها على األفـراد و  لراديكالي:االتجاه ا ات، وأن المجتمع

شكل القوة األعمق للتأثير والتعليم والتوجيه، ومن ثم ينادي أصـحاب  تُاإلعالم مضامين وسائل 
منها دم عبر وسائل اإلعالم بدالًقًَِهذا االتجاه بإلغاء المدرسة واالستعانة بنظام تعليمي ي. 

 ن البيئة المدرسـية باسـتيعاب التقنيـات    ييرى أصحابه ضرورة تطوير وتحس متقدم:جاه الُاالت
الحديثة المعد التعليم المفتـوح  ستخدمة في وسائل اإلعالم واالستفادة منها في تحقيق أهدافها، وي

ا فـي  الذي يسد نقص التجاهلهذا ا مهموتأتي التربية اإلعالمية كرافدُ ، أحد تطبيقات هذا االتجاه
اإلعـالم ومواجهـة    اإليجابي مع وسائل التعاملبشكل عام تستطيع من خاللها  ،البيئة التربوية

 مضامينها.

 ُيدعو للتكامل والتعاون والتنسيق بين جهود المدرسة واإلعالم من أجل تربيـة   معتدل:االتجاه ال
ما في بناء شخصية الفرد.أفضل واستكمال النقص في دور كل منه  

متقاربة مـع  مفاهيمُ  ةَّم الحقل التربوي واإلعالمي في ظل المعلوماتية إلى وجود عدوأدى تالح  
  بعضها البعض، يوضحها الشكل التالي:



 

  
 

  
  ةالعالقة بين التربية واإلعالم والمعلوماتي

هـور مفـاهيم عديـدة    تداخل مجالي التربية واإلعالم أدى إلى ظُمن الشكل السابق يتضح أن 
  ستعراضها مع بيان الفرق بينها وبين مفهوم التربية اإلعالمية.ا الحالي الفصلحاول ي

 الفصـل ستهدفه التي ي ”Media Literacy“ فرق بين مفهوم التربية اإلعالميةبدايةً يجب أن نُ
ـ  المفـاهيم  هذه أكثراألخرى القريبة؛ ويعد  موبعض المفاهي التربـوي  اإلعـالم هـو مفهـوم    االتباس 

“Information Education” .ينتمـي  التربوي اإلعالم أن إلى) ١٢، ١٩٩٦ثروت كامل ( أشار فقد 
 ما) إلى أن اإلعالم التربوي أقرب ٩، ١٩٨٩أشار مصطفى رجب ( حين في اإلعالمية، الدراسات إلى

 بـين  العالقـة  يطـرح  التربوي اإلعالم ألن ذلكتحديدا فلسفة التربية،  التربية صولُأ مجال إلى يكون
بـالرغم  . اإلعالم لوسائل اإلعالمية الرسائل حتوىم تجاه التربوي االلتزام زاوية نم والتربية اإلعالم



  
 

 
 

ما يختلفان في الغايـة، فالتربيـة   ما مع أنهناك الكثير من التداخل والخلط بينهزال هيمن هذا إال أنه ما 
ية اإلعالميـة،  اإلعالمية تستهدف تربية النشء على التعامل والواعي مع وسائل اإلعالم، أي محو األم

 التنشـئة في حين أن اإلعالم التربوي يستهدف التربية بواسطة وسـائل اإلعـالم كوسـائل للتعلـيم و    
  .)٧٧، ٢٠٠٥، عبد الوهاب بوخنوقةاالجتماعية (

 معلومات نشرإعداد و" في نحصرةم وظيفته كانت التربوية اللوائح حددهتُ كما التربوي اإلعالمف
 اتوعوي ادور )٩، ١٩٩٥محمد منير ( ضيفوي ".وغيرها تربوية قضية أو التربوي النظام عن وبيانات

 تحقيق أجل من وإعالمية تربوية مؤسسة من درتص رسالة" أنهعلى  من خالل تعريفة لإلعالم التربوي
، ويعتمد اإلعالم التربوي على استخدام األنشطة اإلعالمية في المدارس من صـحافة  "التربوية األهداف
درسية لتحقيق أهداف تربوية وتعليمية واجتماعية بوجه عام، في حين أن التربيـة اإلعالميـة   وإذاعة م

درة الجمهور في اإلدراك والتحليل والنقد واالنتقاء بصورة فعالة مع اإلعالم تعتمد على تنشيط وتفعيل قُ
  ).١٨-١٧، ٢٠٠٥وقنواته ورسائله بطريقة ذكية (طارق محمد، 

أنه تم اختزال مفهوم اإلعالم التربوي في األنشطة المدرسـية   )٢٠١٥أحمد جمال (بينما يرى 
عد جزءاإلعـالم المدرسـي    همن اإلعالم التربوي ويطلق علي امن صحافة وإذاعة مدرسية، وأن هذا ي

   فاإلعالم التربوي يشمل األنشطة اإلعالمية للمؤسسات التربوية وعلى رأسهم التعليم واإلعالم.

 خـالل  مـن  ،”Media School“اإلعالم المدرسـي  و التربية اإلعالمية بين عالقةال تحددتو
 إدمـاج  حالة في، بالكل الجزء عالقة؛ العالقة تكون أن مكنالم من إذ اإلعالمية، لتربيةا تدريس مداخل

 يكـون  أن مكـن ي ال ولكنـه  اإلعالمية، التربية في منهج لبناء مكنةالم المداخل إطار في األنشطة هذه
 الفنـون  بعـض  الطلبـة  تعلـيم  فـي  تنحصر ال اإلعالمية التربية وظيفة ألن تكامالً؛م أو افيكا مدخال

 اإلعالميـة،  الرسـائل  قـراءة  من الطلبة تمكين منها وإثراء، اعمقًُ أكثر وظائف تشمل فهي اإلعالمية،
 وتنمية ختلفة،الم اإلعالم وسائل أيديولوجيا سيطرة من الطلبة وتحرير ونقدها، الفلسفية خلفياتها وتحليل
 اجـزء  العالم دول عظمم في اإلعالمية التربية صارت الوظائف تلك نطلقم ومن الناقد، التفكير ملكات
حر ترفيهي نشاط مجرد وليست المدرسي، التعليم من اأساسي )Mary, 1993(.  

التعلـيم   مفهـوم تطور البيئة التعليمية اإلعالمية وانتشار أقسام وكليات اإلعالم ظهر لدينا  ومع
بأنها اآلليـات والممارسـات    Buckingham (2004, 5) ويعرفه ،”Media Education“اإلعالمي 

التطبيقية التي يتم من خاللها تدريس مختلفـة لتنميـة   قررات نظامية للطالب في المراحل التعليمية الم
ية اإلعالمية يشترك في تنفيـذها  جتمع، بينما التربالم ىوعيهم بدور وتأثيرات وسائل اإلعالم عليهم وعل



 

  
 

كل من األسرة والمدرسة ووسائل اإلعالم ومؤسسات المجتمع المدني، في حين أن التعلـيم اإلعالمـي   
  كانت مؤسسات رسمية أو غير رسمية. تنفذه المؤسسات التعليمية فقط سواء

يير المعـا  مـن  فالتربية اإلعالمية مفهوم يتسم باإلمداد والشـمول؛ حيـث يعنـي مجموعـة    
ممـا   ”Media Culture“من امتالك أدوات الثقافـة اإلعالميـة   األفراد  التي تُمكن تواإلستراتيجيا

بنىساعدنا على التكيف والمشاركة بفاعلية مع الواقع االجتماعي الذي يمـا تبثـه وسـائل    من خالل  ي
إسـتراتيجيات التربيـة   ختلفة، في حين أن التعليم اإلعالمي هو أحد آليات تنفيذ اإلعالم من مضامين م

اإلعالمية، كما أن التربية اإلعالمية تهتم بتدريس ما يتعلق باإلعالم وتعلمه، أما التعليم اإلعالمي يقصد 
  ).١٣٠، ٢٠١٢قط (محمد عبد الحميد، به تدريس اإلعالم كعلم ف

في  مفهوم يراه الباحث بأنه استخدام وسائل اإلعالم ”Education Media“والتعليم اإلعالمي 
فـي  أنه مفهـوم ينحصـر   حيث ذكر ) ٨، ١٩٨٩خدمة العملية التعليمية، ويؤكد ذلك مصطفى رجب (

معلمين والطالب وغيرهم من عناصر العملية التعليميـة،  تجهة إلي الُالصحف والمجالت التي تصدر م
ع وجهة نظـر  يتضح أن هذا المفهوم متمشيا م، ومضافًا إلي ذلك البرامج التعليمية المسموعة والمرئية

 ولـيس  وسـائله،  وبواسـطة  اإلعالم عن والتعلم بالتعليم اإلعالمية التربية الباحث؛ بينما يرتبط مفهوم
  .اإلعالم وسائل طريق عن تعليمية عملية مجرد

 .)Media Educator” )MEME, 2013“أدى كل ما سبق إلى ظهور مفهوم معلم اإلعالم 

ات التعليمية وخارجها، كما يتداخل مصطلح التربية اإلعالميـة  الذي يقوم بتعليم اإلعالم داخل المؤسس
يقوم األخير بتعلُم وتعليم األول.علم اإلعالم في أن مع مصطلح م  

 مـن  طـورة م سخةنُ ليست اإلعالمية التربية أن)؛ ٢٠١٣( مجيب عبد اهللاأكدت نتائج دراسة و
صطلحا مرادفًا لإلعالم المدرسـي أو  نها ليست مكما أ عنه، بديالً وال منه، اتفريع وال التربوي، اإلعالم

تعلم وتمكين الم للتحصين ؛الحديثة اإلعالمية التطورات فرضتها جديدة، تربيةٌ ولكنهااإلعالم التعليمي، 
 للحيـاة  وتأهيله باستمرار،مستمر مع مصادر المعلومات المتدفقة مستمر من خالل التعامل الُمن التعلم الُ
 منهجيـة  ذلـك  قبل فهي ا،محض اإعالمي اتعليم ليست اإلعالمية التربيةكما أن ، ياسيةوالس االجتماعية

 والمهـارات  الـذاتي  التعلـيم  مهـارات  وتنمية ،لتنمية التفكير الناقد وتحصين الطلبة اجتماعية، تربوية
 اإلعالمية يةالترب)؛ أن ٢٠١٢. وأكدت أيضا نتائج دراسة مها عبد الفتاح (الذات عن للتعبير التواصلية
هـى   اإلعالمية التربية، وأن نها الكثير وتندر فيها الدراساتع يغفل يالت الحديثة الموضوعاتتُعد أحد 

  لوسائل اإلعالم ونفسر معنى الرسائل التي نتلقاها. المتلقي تعرضمنظور من خالله ي



  
 

 
 

التعامـل  بمعنية وهي  ،التربية المعلوماتيةوأدى تالحم الحقلين التربوي والمعلوماتي بما يعرف ب
  .مع أجهزة المعلومات واالتصال واإلعالم لرفع كفاءة الوصول للمعلومات واسترجاعها

  :التربية اإلعالمية تطورمراحل 

التربية اإلعالمية العديد من التطورات سواء علـى مسـتوى مفهومهـا أو أهـدافها أو     شهدت 
مظهرا من مظاهر التطور فـي   الدول، بل أصبحتبالنسبة للعديد من االهتمام بها، فهي ليست بالجديدة 

الواليات المتحدة عندما اهتمت  التربية اإلعالمية؛ نشأتقي في كثير من الدول، فقد االرلتعليمي النظام ا
 وفـي م، ١٩١١عام  معلمي اللغة االنجليزيةجمعياتُ  من خاللاألمريكية بموضوع الفيلم في التدريس 

البرامج اإلذاعيـة إال أن   و المواد الصحفية لرغبة في استخدامظهرت ا من القرن الماضي العشرينيات
ا.التدريب في هذا المجال اقتصر على أقسام اإلعالم ببعض الجامعات ولم يكن منتشر  

، تحديدا فـي  م١٩٤٠-١٩٢٠الفترة ما بين  في أوروباوقد برزت حركة الثقافة اإلعالمية في 
جرت أولى محاوالت استغالل هذه الصناعة في العملية التعليمية حيث  -رائدة صناعة السينما -فرنسا 

أن أول فيلم تعليمي يهدف إلى تنمية  Fedorov (2008, 85))، وأشار ٥٩، ٢٠١٣(شريفة رحمة اهللا، 
 م أثناء المؤتمر اإلقليمي األول ألقسام الفيلم١٩٢٢في عام  هلطالب تم عرضلدى ا التحليل والنقدمهارة 

كتاب بعنـوان   نُشرم ١٩٣٣عام  وفي، ”Offices Regionaux du Cinema Educateur“التعليمي 
إلى ضرورة التدريب على تنمية الـوعي   ”Leavis & Thompson“ دعا فيه المؤلفان "ة"الثقافة والبيئ

الناقد، ومن هنا انتشرت الدعوة إلى التدريب على االستخدام الناقد لوسائل االتصال بالمـدارس؛ حيـث   
تاب تمارين تُطبق في الفصل الدراسي باستخدام بعض المواد الصحفية، وهي المواد المتاحـة  تضمن الك

أسست الحكومة البريطانية معهد الفـيلم  ، وفي العام نفسه )٤٥، ٢٠٠٩، بتسام الجنديإ( في ذلك الوقت
  .عديد من المؤتمرات في هذا المجالوقامت برعاية ال ”BFI“ البريطاني

لعـدة  م ١٩٨٠-١٩٥٠مية بشكل جيد الوسط المدرسي في الفترة ما بين ودخلت التربية اإلعال
اإلعالمي األمريكـي،   جمنتالعتمادهم على الُوذلك كندا، فلندا، اسكتلندا، النرويج، اسبانيا،  :ومنها ،دول
مارسة التربيـة اإلعالميـة   ، وظلت ماألفرادتعددت وجهات النظر حول تأثيراته الثقافية على قيم  الذي

جموبعـض الـدول    األمريكيـة،  والواليات المتحـدة  ،أمريكا الالتينية :بادرات فردية في كل منرد م
تدريسها بصورة اختيارية أو من خالل بعض النشاطات شبه المدرسية، وفـي   يتمكان  األوربية، حيثُ

ائـل  ، وبعـد التطـور اله  مـربيين والُ معلمـين هود فردية من بعض الُكثير من الحاالت كانت نتاج ج
المدني إلى الهيئات الرسمية التي المجتمع لتكنولوجيا االتصال الرقمية انتقلت التربية اإلعالمية من حقل 



 

  
 

المجـال تخصصة وإجراء بحوث في هـذا  بادرت بتخصيص اعتمادات مالية وبرامج إلنشاء مراكز م ،
ـ  تستفيد مو  McGill“ ماكجيـل ة عظم المدارس في أمريكا الشمالية من البرنامج الذي أنجزتـه جامع

University” ٨١، ٢٠٠٥، عبد الوهاب بوخنوقة( الكندية.(  

، ذلـك  ”Screen Education“ في بريطانيا فكرة التعليم بالشاشـة  تظهر؛ الخمسينيات وفي
، وتـم اسـتخدام   ”SEFT”التلفزيـوني   الفيلمبمعلمون البريطانيون جمعية تدعيم التعليم عندما شكل الُ

عـام   الفصول الدراسية المدرسية من قبل الُمعلمين الفرنسـيين وذلـك   في لبصريةالوسائل السمعية وا
مقارنـة  لواليات المتحدة األمريكية كانت بدايات متواضـعة  ا وفي، (Fedorov, 2008, 85)م ١٩٥٢

برامج ال تأدخلمُ ١٩٥٨عام . وفي درس دورات عن السينما في المدارس الثانويةتُ، حيث جارتها كنداب
األمريكيـة  المدارس الثانوية ب ”Newspaper in the Class Room“الفصول الدراسية في  الُصحفية

ألفًـا   )٣٤( معلم من أصل إجماليُ )٩٥٠٠(حف وانضم لهذا البرنامج تحت رعاية جمعية ناشري الص
٥( وغطى( درس في تُ والتلفزيونمقررات في فن اإلذاعة ، وفي الستينيات ظهرتُ امليون طالب)٢٠٠( 

  .ليةك
منظمة اليونسكو بدراسة دور وسائل اإلعالم في التطـور االجتمـاعي   اهتمتُ  الستينيات؛ وفي

حقق الهدف منها وإيجاد إستراتيجية للتعامل مع وسائل اإلعالم بما ي(Divina, 2006, 115) وطبقت ،
التدريس، وإشـراك   معلمين الستخدام الفيلم فيفي تشجيعها للُوزارة التعليم الفرنسية نظرية الجماليات 

أملـس   لوحعلى أنه  المشاهد فهموعرف حينها  .(Victor, 2002, 334) متعلمين في صناعة األفالمالُ
“Tabula Rasa”، واالسـتعداد  الفراغ من حالة أي ؛خارجية انطباعات أي تلّقيه قبل العقل به قصدوي 

 وذلـك  ،التطعيم هي التعليمية األجندة نتكا وعليه من وسائل اإلعالم الجماهيري، القوية الرسائل لكتابة
 األدوات وكانـت  ،الفاسدة اإلعالمية الرسائل تجاوزات من االجتماعية والقيم والمجتمع األطفال حمايةل
(إليزابيث ثومـان،   الجيد لإلعالم الجمالي والتقدير الفاسد، واإلعالم الجيد اإلعالم بين التمييز متمثلة فيُ

 قبة الستينيات على المستوى العالمي.في ح االتعليم بالشاشة سائد صبح اصطالحوأ ).٣، ١٩٩٠

ارتبطت الثقافـة   ”Authors Cinematography“للمؤلف  وتحت تأثير نظرية الفن السينمائي  
نظِّـر اإلعالمـي الكنـدي    رغم أن أفكار الم ،اإلعالمية البريطانية بدراسة وسائل اإلعالم كثقافة شعبية

“McLuhan” ا في التأثير على الثقافة اإلعالميـة البريطانيـة   لعبت دوا هامإال أن النظريـة التـي   ر
مكتـب  (بهدف تحقيق األهداف  .هيمنت على الثقافة اإلعالمية البريطانية في الستينيات كانت الجماليات

  :، وهي كالتالي)٤٩، ٢٠١٣، التربية العربي لدول الخليج
  يون لدى األطفال.بالسينما والتلفز والُمتعةزيادة الفهم 



  
 

 
 

 في المجتمع اإلنساني. تفرد الشخصية تعليم األطفال 

 .تحصين األطفال من االستغالل التجاري وما شابه 

 .تشجيع التعبير عن الذات من خالل الشاشة 

روج ألهمية تدريس اإلعالم ليس في الجامعات فقط وإنمـا  ات بدأت الدعوة تُيأواخر الستين وفي
م عن المجلس ١٩٦٣الصادر عام  ”The Newsom Report“ما يتضح في وهو  ،في المدارس أيضا

مبكرة لالعتراف بأهميـة التربيـة اإلعالميـة    االستشاري المركزي بلندن، والذي يعد من المحاوالت الُ
وتعليمها في المدارس كمشروع لحماية األطفال وتدريبهم على النظرة الناقدة والفاحصة لما يبـث مـن   

علمـي  ملم ظهرت جمعيات كنديـة  ١٩٦٨عام وفي  ).٧، ٢٠١٠الم (سماح محمد، خالل وسائل اإلع
اإلعالمية كما هو الحـال فـي    التربيةعلى النظريات الجمالية في  واعتمدوا ،الكندية التربية اإلعالمية
 الدول األخرى.

اإلعالمية األميركية على الفيلم وإشـراف المعلمـين علـى    التربيةتمدت لكن بصورة عامة اع 
الب في إخراج أفالم قصيرة مع التركيز على الجماليات ولغة الفيلم وطرق التصوير، ومع ذلك لـم  الطُ

جادة لتطبيق النظريات الجماليـة   سينمائيةختيرت أفالم مقررات إلزامية في المدارس، وقد اُتكن هذه الُ
  ية األخالق.وتنم وتحصينهم ضده ،ورفض الفن الرديء ،الب تقدير الفن الراقيتعليم الطُل

للتربية اإلعالميـة   العصر الذهبي لنظريات الجمالياتبمثابة  الستينياتفترة  مما سبق أنيتضح 
 مقررات التربية اإلعالمية في مـنهج تـدريس األدب  األمريكية خاصة التعليم الجامعي؛ حيث ُأدمجتُ 

  ).٥١، ٢٠١٣األمريكية (مكتب التربية العربي لدول الخليج، بالجامعات 
، منظمة اليونسكو للثقافة اإلعالمية ووضعتها على قائمـة أولوياتهـا  روجتُ  ؛السبعينيات وفي

في المدارس الثانويـة، وأدرجـت    مشتغلين بتعليم وسائل اإلعالموبدأت بتصميم نموذج للمنهج العام للُ
التصـال  اإلعالمية ضمن مناهج وزارة التعليم الفرنسية، حتى أصبحت تكنولوجيـا اإلعـالم وا   التربية

  .(Victor, 2002, 334)جزءا أساسيا من المنهج القومي في المدارس الثانوية 
، وفقًـا إلعـالن جرانوالـد    اإلعالميـة  التربيـة  م مـيالد ١٩٨٢ عام شهدالثمانينيات؛ وفي 

“Grunwald Declaration”،      فبدأ النظر إلى التربية اإلعالمية على أنهـا تعلـيم بشـأن اإلعـالم
 يـة تغذ إلـى  حادال جماليال رأيال وتعزيز تغذية نئل اإلعالم الحديثة، فتطور العقل متكنولوجيا وساو

 فـي  للحيـاة  النشء إعدادبضرورة و ). فطالبت اليونسك٣، ١٩٩٠(إليزابيث ثومان،  الناقدة المعلومات
  ).١٠٤، ٢٠١٢(محمد عبد الحميد،  رئيةالمو والمسموعة المكتوبة الرسائل بقوة يتميز عالم



 

  
 

 لحمايـة  كـأداة  اأساس اإلعالمية التربية بدأت فقد ،)٣، ١٩٩٠قرير إليزابيث ثومان (وحسب ت
 Protectionist“، وهو ما يعرف بنمـوذج الحمايـة   اإلعالمية للرسائل السلبية اآلثار من المواطنين

Approach”، الجماهيري االتصال وسائل أصبحت وعندما اتسـعت  للفـرد،  اليومية الثقافة من اجزء 
، يسـمعه  أو شـاهده ي ما قادرا على تحليل وتفسير ونقد الفرد صبحيل اإلعالمية التربية إلى النظرةها مع

 هـدف  صـبح ي المنظـور  هذا منو ،”Critical Autonomy“ النشط المتلقي وهو ما يعرف بنموذج
 على األفراد عدةسامو ،نشطة ناقدة عملية إلى اإلعالمية الرسائل استهالك تحويل هو اإلعالمية التربية
 يعيشـون  الذي الواقع حول النظر وجهات بناء في دورها وفهم ،الرسائل تلك طبيعة حول الوعي تكوين

حيث  بصفة كالسيكية، في ذلك الوقت خدم مفهوم التربية اإلعالميةستُ)، وا٣ُ، ٢٠٠٧(بدر الصالح،  فيه
  الشكل التالي. ما يوضحه وذلك ،صول التربيةعلى علم ُأ استنداالتصال الجماهيري مكان 

  
  ة اإلعالميةيالعالقة الكالسيكية للترب

 عالجـة م مـن الجمهـور   تمكـين وأصبح  للمعاني، انتجم الجمهورأصبح  ،التسعينيات أما في
يـة هـو الهـدف التعليمـي     المجتمعو الشخصية بالنواحي صلة ذات معاني وإنتاج يةاإلعالم رسائلال

أما في منتصف العقد؛ تم إدماج تكنولوجيا المعلومـات واالتصـاالت،   )، ٣، ١٩٩٠(إليزابيث ثومان، 
وقامت اللجنة األوربية بتمويل مشروع بقيادة منظمة اليونسكو ضمن برنامج نشر التربيـة اإلعالميـة   

ـ    "مشروع  الم ـوسمي ب  ”Association نيتـور "منظمـة الم  ىنيتور"، والذي تحـول فيمـا بعـد إل
“Minetorُويهدف هذا ال ،علمين للمرحلـة الثانويـة يمتلكـون المـوارد     مشروع إلى توفير وإعداد م

  مقدمة لهم.الب فهم المواد اإلعالمية الُوالمهارات األساسية لتدريس اإلعالم، حتى يستطيع الطُ

ومع نهاية القرن العشرين حدث تغير تدريجي في مفهوم التربية اإلعالمية، فتحـول االتصـال   
ى تناول المعلومات الحديثة وتقنيات االتصال المعاصرة، فانصب التركيـز علـى   الجماهيري التقليدي إل



  
 

 
 

ضرورة أن تهتم التربية اإلعالمية بتحليل  ىعاصرة عل، حيث أكدت النظرة الممتعددة الرقميةالوسائط الُ
ذلك ما يوضـحه الشـكل   واألدوات واالستراتيجيات والبرامج اإلعالمية من خالل التطبيقات التربوية، 

  ).١٣، ٢٠٠٨التالي (عصام جابر، 

  
  اإلعالمية بالسياقات النظرية والعملية وجهة النظر المعاصرة لعالقة التربية

نتشر مفهوم التربيـة اإلعالميـة فـي الـدول األوربيـة      ا الواحد والعشرين: بداية القرن فيو
وات تعليمية وإعالمية درجة واسعة، وتم دعمها ببحوث ونظريات وأد ىوالواليات المتحدة األمريكية إل

زال عدد من دول العالم النـامي فـي وضـع    تبينما ما ). ٦٠، ٢٠١٣قائمة بذاتها (شريفة رحمة اهللا، 
) ٥، ١٩٩٠إليزابيث ثومـان (  قسمت. وقد فريقيا وآسياأبدو هذا واضحا في وي ،في هذا المجال متأخرُ
ا لُمستويات لدان العالم إلى أربعة بوهي كما يليمقومات التربية اإلعالميةمراعاة كل منها لتبع ،:  

 الدول التي وضعتُ أسس التربيـة اإلعالميـة   دول بها رسوخ ونظامية في التربية اإلعالمية :
وموجهاتها العامة ومناهجها، وأعدت الُمعلمين ودربتهم لـتعلم التربيـة اإلعالميـة، ووفـرت     

 ا: بريطانيا، واسكتلندا، وكندا.المصادر التربوية لتعليم التربية اإلعالمية، ومن أمثلته

 الدول التي توجـد بهـاُ أسـس التربيـة اإلعالميـة      دول بها التربية اإلعالمية غيرُ منتظمة :
وموجهاتها للمنهج، ولكن لم تتوفر مواد التدريس ولم يتم إنتاجها بعد، أو يوجد بها معلمون لكن 

 اليا، وايرلندا، والهند، والفلبين.ال يتوفر بها اإلطار المنهجي للتدريس، ومن أمثلتها: إيط

 االدول التـي حـدثت بهـا بعـض     دول وجدت بها احتياجات وليدة للتربية اإلعالمية مؤخر :
التغيرات السياسية واالجتماعية كالرقابة والسيطرة على اإلعالم، ذلك أوجد االحتيـاج للتربيـة   

 اإلعالمية، ومن أمثلتها: دول الُكتلة الشرقية.



 

  
 

 يتم فيها تقديم التربية اإلعالمية مـن  التربية اإلعالمية خارج النظام المدرسي دول توجد بها :
خالل بعض الجهود لملء الفراغ في برامج الشباب والجماعات غير الحكومية ودور العبـادة،  

  .ومن أمثلتها: أمريكا ودول العالم الثالث
    بشـكل   تربية اإلعالمية وانتشارهالتاريخي لنشأة مفهوم ال الحقب الزمنية للتطور تلخيصيمكن و

  أكثر تفصيالً من خالل الجدول التالي.

  هوانتشار التطور التاريخي لنشأة مفهوم التربية اإلعالمية

  مفهوم الرتبية اإلعالمية  الوسيلة  احلقبة الزمنية
ظهور المفهوم حتى 

  بداية الستينيات
  

  الصحافة
الفهـم)   –الكتابة  –(القراءة مفهوم قائم علي الترجمة التقليدية لمحو األمية 

  ويستخدم للتعبير عن التدريس التقليدي.
  

الستينيات وجزء من 
  السبعينيات

  
  السينما

والمرتبط بوسائل اإلعالم والتي تمثلت  ةظهر مفهوم محو األمية السمع بصري
في األفالم السينمائية مع التركيز على الصور وتتابعها، التي كان لها بريـق  

اه الُمدرسين في أوروبا لوقاية الطلبة من أثاراها السلبية، لـذا  في جذب انتب
  انتشر مفهوم نشاط "نادي الفيلم" في المدارس.

  

 وبدايــة السـبعينات 
  اتيالثمانين

  
 التلفزيون

  

تحول االهتمام نحو التلفزيون، وأصبح مفهوم التربية اإلعالمية أكثر نقـدا،  
الناقدة، وذلك بسبب شدة القلق من ويميل ذلك إلى مفاهيم المدرسة الفرنسية 

  تأثيرات بعض المضامين التلفزيونية كالمواد الُمثيرة جنسيا والعنف. 
  شهدت اهتماما بالفيديو في كل من فرنسا وإيطاليا وأسبانيا.   الفيديو  فترة الثمانينيات

  

نهايــة الثمانينيــات 
  وبداية التسعينيات

  
 الفضائيات

  

ات التليفزيونية الخاصة، وتحول مفهوم التربيـة  في هذه الفترة ظهرت القنو
اإلعالمية إلى التركيز على المضامين التلفزيونية وتأثيراتهـا مثـل تـأثير    

  اإلعالنات، وتوطدت العالقة بين المدارس ووسائل اإلعالم.
  

  منتصف التسعينيات
  

 اإلنترنت

  

التثقيف انتشر مفهوم ظهرت الوسائل الرقمية وما يسمى بالمجتمع الرقمي، ف
مما آثر بشكل واضح على نظام االتصال، وبدأ االهتمام بدراسة تأثير  الرقمي

استخدام الوسائل الجديدة علي زيادة الفجوة بين الجنسـين، وارتـبط هـذا    
  المفهوم أيضا بمفهوم إدارة الوسائل الرقمية الحديثة.

  
بداية القرن الواحـد  

  والعشرين

  
اإلعالم 
 الجديد

  

تالشت الحواجز بين الوسائل التقليديـة والرقميـة، فانتشـر    في هذه الفترة 
المفهوم بشكل أوسع، وهو نتاج المزج بين الثقافـة السـمعية والبصـرية    
والتثقيف الرقمي، خاصة مع ظهور أشكال جديدة من االتصـال والوسـائط   
الُمتعددة وتقنيات الهواتف المحمولة، والتي أدت إلذابة الفوارق بين أشـكال  

  اإللكترونية الُمختلفة. االتصال

  



  
 

 
 

  أهمية التربية اإلعالمية في عصر المعلوماتية:
 مكن سردها على النحو التالي:ي ،برراتعدة م اإلعالمية من خالل التربيةأهمية  تضحت  

  قفزات االتصالية الخريطة شهدت: واالتصال اإلعالم لوسائل التكنولوجي التطورالتكيف مع 
 مرـق أول وضع ندماـع الستينيات منتصف فمنذ ومتسارعة، ةهائل وإعالمية تكنولوجية

 فأصبحت ،الثالثة األلفية في والدخولاألرض  من قريب مدار في لالتصاالت صناعي
 االتصال تكنولوجياف، العصرية الحياة مظاهر لكل االزمم اعنصر االتصال تكنولوجيا

السلكية  والتكنولوجيا الكمبيوتر ياتكنولوج بين االندماج على ترتب ما كل تعني والمعلومات
 من العديد ظهور إلى)، وأدى هذا االندماج ١٠٣-١٠٢، ٢٠٠٠(شريف درويش،  والالسلكية

 عرفي ما أو الرقمي والراديو الكابلي والتلفزيون اإللكترونية، الصحافة مثل الحديثة الوسائل
 بل التقليدية، الوسائل انتهاء إلى يؤدلم  الحديثة الوسائل انتشار أن كما يالحظ .اإلنترنت براديو

في ظل  جديدة أدوار عن والبحث جماهيرها مع التواصل عبء عليها يقع وسيلة كل أصبحت
االنتشار الكبير لوسائل اإلعالم وتعدد االختيارات بين الجمهور النتقاء الوسيلة المناسبة التي 

 االتصال تكنولوجيا مهدتكما  ).١١٥، ٢٠١٣، حسن الصادق عبداهتمامه وميوله ( مئتال
، عصام سليماني (المعلومات مجتمعال إلى الصناعي المجتمع من لالنتقال الطريق والمعلومات

 بين فصلت طالما التي االتصالية األدوات بين الفوارق إزالة على عملت)، و١٢٨، ٢٠٠٠
 الماضية القليلة السنوات في أحدثتو )،١٢٨، ٢٠٠٠، ار أي( المختلفة اإلعالم وسائل

 .الحياة أوجه من العديد في نوعية تغييرات

تميزت هذه الحقبة الزمنية بكثرة اإلنجازات العلمية وتنوعها في كافة ميادين الحياة، فتبـوأت  و  
 نـرجس حمـدي،   (مخترعـات الحديثـة   تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات مرتبة الصدارة في قوائم الُ

بقي واالجتماعي بين األفراد على أساس المنصب أو الثـروة أو  . حيث لن يقاس التميز الط)١، ٢٠٠٢
قاس على أساس المعرفة والثقافة وتوظيف الفرد لمعلوماته وثقافتـه  المال أو األصل االجتماعي، بل سي

في االرتقاء بنفسه ومجتمعه، ولن يقاس مدى تقدم الدول على أساس ناتجها القومي بل سـيكون هنـاك   
 ”Informative“جمالي ناتجها المعلوماتي القومي، وبالتالي أصبحت المعلوماتية معيار أخر جديد هو إ

 .)٥، ١٩٩٧، بهاء شاهين(عملة هذا العصر وثروته ومجاالت استثماره 

 اإلعـالم  تكنولوجيا ارتباط يه واالتصال لإلعالم الحديثة التكنولوجيات في األساسية الخاصيةف  
حولـت إلـى   شبكة المعلومات، التي تفأدى ذلك لظهور  لالسلكية،وا السلكية االتصاالت تكنولوجيا مع

تحوي بداخلها الكثير من األضرار العقائدية واألخالقية والنفسـية والسـلوكية   ظاهرة اجتماعية وثقافية، 



 

  
 

فالثورة التكنولوجية ومـا تبعتهـا مـن     ).١٥٠، ٢٠٠٧، عبد اهللا بن عبد العزيز(والصحية والتعليمية 
والمعلومات، ترتب عليها تفاعـل الجمهـور مـع المضـامين      تمجاالت االتصاالتطورات في كافة 

هتمين بالشأن االجتماعي والتربوي تتمثل فـي كيفيـة   اإلعالمية، بالتالي باتت اإلشكالية التي تواجه الم
التعامل مع هذا الواقع الجديد، وأن تقوم المؤسسات التربوية بدورها في تمكين النشء والشـباب مـن   

، ٢٠١٠، ماجـدة لطفـي السـيد   )، (٩، ٢٠٠٧، محمد بن شحات (ة إعالمية عقالنية واعية ناقدة تربي
ـ لتربية اإلعالمية في وتسهم ا، )٢٧٥ حقـق لهـم   ات التـي تُ تزويد األفراد ببعض المهارات واإلمكان

يفية إثـارة  معطيات التكنولوجية، فالتربية اإلعالمية تُعلم الطالب الجامعي كاالستفادة القصوى من هذه الُ
، ٢٠١٣، عبد المجيد بن سلمي(لديه عند تلقيه الرسائل اإلعالمية، بحيث يتوقف عندها ويتأملها  األسئلة
١٠٦.(  
  :ففي الوقت الحاضر هناك اتجاه فـي  تعظيم االستفادة من الُفرص التي تُتيحها وسائل اإلعالم

فرص، حيث وجـد أن وسـائل   التربية اإلعالمية نحو االستفادة مما تمنحه وسائل اإلعالم منُ 
اإلعالم يمكن أن تعمل على إتاحة فُرصة هائلة في العملية التعليمية، والعمـل علـى تشـجيع    
األفراد للتعبير عن آرائهم، ومشاركة المؤسسات التربوية األخـرى فـي التوعيـة والتثقيـف     

 ).٦٢٣-٦٢٢، ٢٠٠٩، إيناس إبراهيم، رباح رمزي (وإحداث التنمية 

 شير الواقع إلى استغالل التقدم في وسائل اإلعـالم فـي    طر العولمة اإلعالمية:مواجهة مخاي
العولمة، والتربية اإلعالمية ضرورة لمواجهة مخاطرها من خالل دورهـا فـي    تحقيق أهداف

تعزيز الهوية الثقافية وترسيخ العقيدة وإعداد الفرد لفهم وتقبل اآلخـر. فالعولمـة اإلعالميـة    
الخـوري  ( -تأثرا وتأثيرا –تقبلي لإلعالم واالتصال كما أكدت على التفاعل أبرزت الدور المس

مع المضامين اإلعالمية القوية؛ خاصـة مضـامين العنـف والعـدوان     ) ٣٧٣، ٢٠٠٥، نسيم
دون تفاعل أو  ةواإلثارة التي اعتاد الجمهور علىُ مشاهدتها بدرجة كبيرة من السلبية والالمباال

ثير معظم مضامين وسائل اإلعالم المشاكل الموجودة فـي المجتمـع دون   تحليل ناقد لها، كما تُ
تقديم حلول عملية للجمهور، مما يعزل الجمهور عن واقعه ومجتمعه، لذا يجب على الجمهـور  
عدم األخذ بالحلول الُمقًَِدمة منِ قبل وسائل اإلعالم للمشاكل االجتماعية كأمر مسلم به، وعليـة  

 تنشـئة  علـى  اإلعالميـة  التربية شجعتُالمشاكل من واقع مجتمعه، كما  البحث في حلول هذه
 وهـي  الواقعيـة  بالحيـاة  الدراسي المنهج وربط الجماعي، والعمل ،المسئولة الفعالة المواطنة

 .  (Wikipedia, 2013, Media Literacy) العليا التفكير مهارات لتنمية التوجه مع متسقةُ



  
 

 
 

 ختلف أشـكالها هـي الوسـائل التـي     : ةالحفاظ على الهوية الثقافيأصبحت وسائل اإلعالم بم
استخدمها رواد الغزو الفكري والثقافي المعاصر لرمي أمتنا بوابل من السموم الفتاكة، ويمكـن  
القول إن المضامين اإلعالمية والثقافية المزيًنة لالستهالك والمجملة بنمط الحياة الغربي باتجـاه  

من أسوء ما ينتجه الغرب والتي تعمل على إفساد الثقافة الوطنية وتهميشها البلدان النامية، هي 
 وتسريب وإشاعة أنماط حياة تستهلك أكثر ما يمكن من البضائع والسلع.

على اختراق كـل   -ةاألمريكية خاص –ففي الوقت الحاضر تعمل المضامين اإلعالمية الغربية   
ختراق والتغلغل تغيرات أساسية في المحـيط الثقـافي إذا   وسائل االتصال الجماهيري، ويحدث هذا اال

ينقل ويخلق مفاهيم ومواقف، كالترويج للعنف والوحشية والقتل والجنس، وتمجيـد المغـامرة الفرديـة    
 والشعور بالعظمة الذاتية وقتل اإلحساس بالجماعية، وإلغاء العقل في فهم األشياء والعالقات واألحداث

  .)٨-٧، ٢٠٠٩، عبد المهيمن الديرشوي(
   تمثلـة  فالتربية اإلعالمية ذات أهمية قصوى في ظل انفتاح ثقافي عبر الفضائيات واإلنترنـت م

في الحفاظ على الهوية الثقافية للجمهور في المجتمعات العربية واإلسالمية، ومواجهة الثقافـة الغربيـة   
  .)٢، ٢٠٠٧،  عصمت سويدان(الفكري التي تؤدي إلى التغريب والغزو 

 :اإلعالم  أصبحت وسائل ديستوبيا اإلعالمفيحدث اصطدامالحالي،  عصرالفجعة في ديستوبيا م 
قائمة على الحرمان وال قيمة وال حرمـة   ؛ مضامينريات فيها وال عدالةال ح بمضامينها التي

 فقيام وسائل اإلعالم ببث مواد غير مسئولة في ظل الحرية التي تحظى بها، للحياة البشرية فيها
األنظمة اإلعالمية في الفترة الحالية، وعدم فهم المجتمع للدور الخطير الذي يمكن أن تقوم بـه  

، تجعـل التربيـة   ”Visual Culture“وسائل اإلعالم في تنشئة أفراده، وانتشار الثقافة المرئية 
 اإلعالمية ضرورة لحياتنا اليومية.

زيد من أهميـة  يا االتصال على الجمهور تُكل هذه المبررات لخطورة وسائل اإلعالم وتكنولوج   
نشـر  ففيـدة،  همية التعرض للمضامين اإلعالميـة الم ألالتربية اإلعالمية في الوقت الحالي، باإلضافة 

جتمع كحائط صد يحمي المجتمع من التأثيرات الضارة لبعض وسائل اإلعـالم،  التربية اإلعالمية في الم
. (Hobbs, 1998, 56-57)ضامين اإلعالمية وفهمها وإنتاجهـا  وتنمية قدرات الجمهور على تحليل الم

لحة للتعامل مع هذا الواقع الجديد، حيث تفوقت وسـائل  ة مضرورفالتربية اإلعالمية أصبحت    
اإلعالم على الحروب في تأثيرها على الرأي العام، حيث توصلت وسائل اإلعالم إلى مسـتوى غسـيل   

تأثيرية عالية على الجمهور. وهذه المخاطر والتطورات فرضت علـى  األدمغة نظرا لما تملكه من قوة 
مناسبة للتعامل مع هذا الواقـع الجديـد   المؤسسات التربوية واالجتماعية البحث عن الطرق والوسائل الُ



 

  
 

نظريا وتطبيقيا من خالل تنمية مهارات النشء والشباب في التعامل مع وسائل اإلعالم، وتنمية التفكيـر  
ـ  تُنميتُمثل أهمية خاصة للنشء والشباب التي  كماطرح في هذه الوسائل، ديهم تجاه ما يالناقد ل دراتهم قُ

بل والمشاركة في إنتاجها، فكثـرة   ؛الذهنية على االختيار واالستيعاب والفهم والتحليل للمواد اإلعالمية
الـنشء والشـباب   تربيـة  مهتمين بلُواالمجتمع البدائل االتصالية والتقنية العالية في شبكة االنترنت تُلزم 

  .)١٨٧، ٢٠٠٦، عبد الرحيم درويش(إعالميا لفهم الرسائل اإلعالمية والتفاعل معها بشكل إيجابي 
توجيه اإلعالم للوجهة التربوية االيجابية والبناءة، من خالل توجيـه   تُحاول التربية اإلعالميةف  

سلوك الفرد بشكل موة وسائل اإلعالم، فهناك ارتباط وثيق بين حقـوق  باشر لمواجهة قباشر أو غير م
قوق المواطنة تتمثل فـي تسـليح المـواطن بالثقافـة     المواطنة ومعايير التربية اإلعالمية، فإن أبرز ح

السلبية والضارة، فضالً عن تشجيع المواطن  ااإلعالمية التي تحميه من ابتزاز وسائل اإلعالم وتأثيراته
 ,Considine) نوعة للمعلومات وعدم االعتمـاد علـى مصـدر واحـد    على الوصول إلى مصادر مت

David, 2011) .  
 تمثلـة فـي الـربط بـين     وتنطلق التربية اإلعالمية من الناحية االجتماعية من قاعدة هامـة م

المجتمع وبين تعظيم الوعي لدى الرأي العام  باآلثـار  مارسات غير المسئولة للوسائل اإلعالمية في الم
 يالتي تضمن للرأ ةمارسات، فضالً عن تزويده بالمعارف والثقافة اإلعالمية الالزمعن تلك المالناتجة 

ا مع وسائل اإلعالم بما يمكنه من االستفادة من وظائفها المرغوبة وتجنـب آثارهـا   العام تفاعالً ايجابي
ل الجيد مـع وسـائل   . كما تُمكن الفرد من التعام(Johan, 2011, Online)االجتماعية غير المرغوبة 

، وقيمة المهنية، ومعرفة كيـف ينبغـي لإلعـالم أن يـؤدي     ةاإلعالم، وفهم أبعاد اإلعالم األيديولوجي
، ومن ثم تمكينهم من الضغط علـى اإلعـالم   دون ذلكرسالته، ومتى يكون اإلعالم راقيا ومتى يكون 

ـ   .)Online، ٢٠٠٦، عمـار بكـار  (ف لالستثمار في المعلومة، والدقة المهنية بدالً من االبتذال والزي
) أن التربية اإلعالمية تشجع الجمهور على التوقـف عنـد ورود   ٢، ٢٠٠٦ويوضح راشد بن حسين (

الرسائل اإلعالمية لتحليلها وتحديد هدفها ولمن موجهة؟ ولماذا صيغت في إطـار معـين؟ ومـا هـي     
حاسـبة المسـئولين عـن القضـايا     من مكما تُمكن الجمهور  ،الحقائق الموجودة فيها أو المفقودة فيها؟

نميها التربية اإلعالمية والموضوعات التي تهم الرأي العام وذلك من خالل مهارات التفكير الناقد التي تُ
  .(CML, 2011)لديهم 

األهمية األساسية للتربية اإلعالمية تتمثل في جعل الجمهور واعيا بـاألداء اإلعالمـي،    وتتمثل
فعال في عملية االتصال اإلعالمي، وتاج مضامين إعالمية مسئولة بشكل إبداعي، شارك في إنإيجابي م



  
 

 
 

قادر على اختيار الوسائل اإلعالمية ورسائلها، وتكـوين  وغير خاضع للتأثيرات السلبية لهذه العملية، و
  رؤية ناقدة وإدراك ما تحمله المضامين اإلعالمية.

  أهداف التربية اإلعالمية:
شـاركين  "جعل األفـراد م الهدف الرئيسي للتربية اإلعالمية في  Massey (2001, 68(يحدد   

نشطين في عملية االتصال وفي إيجاد المعنى بدالً من أن يكونوا كقطع الشطرنج فـي يـد القـائمين    
ذوي معرفة في استهالكهم لوسـائل اإلعـالم،   م بأن يصبحوا مواطنين مسئولين، أي تمكينه ؛باالتصال"

العديد من األهداف التي يؤكد عليها الكثير من باحثي التربية اإلعالمية كمخرجات  ويتضمن هذا الهدف
على النحـو   Potter (2003, 135( قد حددها، مرغوبة للتعلم اإلعالمي وهي أهداف مترابطة ومتتالية

  التالي:

  :ألفـراد  في قيـادة ا  اإلعالمية األول يتمثل التربيةهدف زيادة الفهم لجوانب اإلعالم الُمتعددة
أي الدخول  ؛لفهم أكثر عمقًا لإلعالم ورسائله اإلعالمية المعرفية والوجدانية والفنية واألخالقية

بهم لفهم التراكيب اإلعالمية وتأثيراتها وقدراتها وأشكالها وفنياتها وأبعادهـا الجماليـة، ومـا    
ا علـى رؤيـة   تتضمنه من سياقات وما تحمله من معان ظاهرة وكامنة حيث يكون الفرد قادر

الرسالة اإلعالمية المعطاة بمنظور أكبر وأوسع يحمل الكثير من تفاصيلها وخفاياهـا، ويكـون   
أكثر إدراكًا لمستويات المعنى الظاهر والكامن مما يثري ويزيد الفهـم عبـر تنميـة التفكيـر     

 ).Wilson. 2002, 96(  والتحليل الناقد حيث يمكِّنهم من اكتشاف القيم الكامنة في اإلعالم

  :ختلفةاألفـراد ذوي التربيـة  زيادة التحكم على عملية تفسير الرسائل اإلعالمية بأشكالها الم 
عالمية أكثر قُدرةً على صنع واختيار المعنى مما يزيد من سيطرتهم علـى فهـم الرسـائل    اإل

يمد المتلقـي  اإلعالمية التي تخضع لتفسيرات القائم باالتصال، وتفسيرها من أبعاد متعددة مما 
باختيارات عديدة لمعانيها وينمي قُدرته على فرز تلك االختيارات وتقريـر قبولـه أو رفضـه    
لمحتوى الرسالة اإلعالمية، واختيار المعنى األكثر مناسبة وفائدة، ويؤدي هـذا بالتـالي إلـى    

يقدمه صـانع   السيطرة والتحكم في فكره وسلوكه دون أن يكون مقيدا أو محصورا في قبول ما
اإلعالم من أفكار وتفسيرات ومعان ظاهرة دون إدراك لألبعاد الخفية في الرسالة اإلعالميـة،  

، فإذا تم التحكُم فإنه يمكن المتلقـي مـن   المضامينوبذلك ال يصبح اإلعالم المتحكم في متلقي 
 .(Yates, 2001, 8)الحكم الذاتي الناقد في عالقته بوسائل اإلعالم 



 

  
 

 مع الفهم األعمق لإلعالم والتحكم األكبـر  ز وزيادة التقدير السليم للمضامين اإلعالمية: تعزي
في التعرض له وتفسيره يأتي التقييم للعمل المقدم ككل مظهر وجوهر، وذلك من خالل العديـد  
من الطُرق، فمع التعليم والتدريب يتمكن النشء والشباب من تقدير الكثير من المالمح واألبعاد 

ي العمل الُمقدم التي يأخذها غيره كأمور مسلم بها، وبالتالي يغفل عنها في حكمه على الرسالة ف
 المضامينإلى التقدير واالستحسان لبعض  والشباب المقدمة، لكن التربية اإلعالمية تقود النشء

كثر مالحظة البعض األخر أو التقليل من قيمتها. فاألفراد ذوي التربية اإلعالمية أ ونبذ ورفض
اإلعالمية المقدمة وفنياتها وتأثيراتها، فيتمكنوا من إدراك الجيـد والحسـن    لعناصر المضامين

فينصـرفون عنهـا    المضامينفيها ويستمتعوا بها، وإدراك العناصر السيئة التي تُقلل من قيمة 
 ليصل الفرد إلى تقدير الرسالة ككل على أساس سليم وموضوعي.

 ختلفـة      نتاج وتقييم وتقويم المضامين اإلعالمية:تعليم األفراد إمعرفـة األفـراد باألبعـاد الم
اإلعالميـة،   ونقد المضـامين  لإلعالم وتنمية قُدراتهم للحكم فيما يتعرضون له وتعلمهم تحليل

وهو ما يتطلب تعلم العديد مـن المهـارات   ومشاركتها،  يمكنهم من تعلُم كيفية إنتاج المضامين
من بناء وإنتاج مضامين إعالمية، فالهدف اإلنتاجي هنا هدفًا تعليميا وليس هـدفًا   ليتمكن الفرد

بتمكُين الفرد من التعبير عن ذاته وتوصيل ما يريد قوله في إطـار   تُجاريا، بالتالي فهو يتحقق
 وشكل إعالمي مناسب لآلخرين.

مخرجـات وسـائل   لجماهير بالتربية اإلعالمية تهدف بشكل أساسي إلى تبصير الرأي العام واف  
وال يقف األمر عنـد   ، (Davis, 1992, 137)اإلعالم، وآليات عملها، وتأثيراتها على الفرد والمجتمع 

حدود هذه األهداف، ولكن هذه األهداف يمكن أن تتطور أو تتغير بتطور العمليات اإلعالمية ووسائلها، 
م االجتماعية وجمهور هذه ظكذلك عالقتها بالنُارها، بالسياقات التي تعمل في إطواتجاهاتها في عالقتها 

والتقدم الحادث في مستوى الوعي والثقافة اإلعالميـة   ،بتطور مستويات تحقيق هذه األهدافو الوسائل،
التي حققتها التربية اإلعالمية مع المواطنين والمهمشـة والشـرائح   راعاة حقوق الفئات الجتمع، مع مم

محمـد عبـد   وذوي االحتياجات الخاصة في رسم هذه األهداف وتحقيقها ( الضعيفة اقتصاديا واجتماعيا
  ).١٢٤، ٢٠١٢، الحميد

تطبيق المعرفة، ويهـتم   ركز علىالتربية اإلعالمية مجال حديث للدراسة ي يتبين مما سبق أن:  
تخدام والتـأثير فـي وسـائل    أفضل طرق االس ، أيضاوتحليل الرسالة اإلعالمية بتوجيه الجمهور لفهم

أهداف التربية اإلعالمية نتيجة لتنوع معاييرها ونظرياتهـا وارتباطهـا بمفـاهيم     تتعدداإلعالم، وقد 
أخري: كالوعي اإلعالمي، والثقافة اإلعالمية وتركيزها علي المضامين والمعلومات التي يتلقاها طالب 



  
 

 
 

ي ضرورة اكساب الجمهور المتلقي الفهـم الناقـد، التحليـل، االسـتنتاج،     الجامعات، إال أنها تتجمع ف
  واالختيار لكل ما يتفق مع مبادئ الفرد وقيمه.

بدأت التربية اإلعالمية بهدف أساسي يتمثل في حماية المواطنين من اآلثار السـلبية للرسـائل     
ة جزءاً من الثقافـة اليوميـة   اإلعالمية، وتطور هذا الهدف عندما أصبحت وسائل االتصال الجماهيري

للفرد، فاتسعت أهداف التربية اإلعالمية لتشمل تحويل الجمهور من االستهالك السلبي لوسائل اإلعـالم  
وفهم دورها في بناء وجهات النظر تجاه الواقع الذي نعيشه، أي تمكن الفرد ليكون ناقداً يتحكم بتغييـر  

 نشط).     ما يتلقاه وهو ما يعرف ب (نموذج المتلقي ال

  عناصر التربية اإلعالمية:
وتتمثـل  ، واإلبـداع،  واإلنتاج ،والتقييم ،التحليلمنها:  ةيمن عدة عناصر رئيسالتربية اإلعالمية تتكون 

  يلي:فيما  ،أبرز عناصر الثقافة اإلعالمية
 :جتمعإن اإلنسان اليوم خاصة النشء والشـباب   الوعي بتأثير وسائل اإلعالم على الفرد والم

يش في بيئة غنية ومشبعة بوسائل اإلعالم، ويتعامل ويتفاعـل مـع العديـد مـن الرسـائل      يع
اإلعالمية بوعي أو بدون وعي، بالتالي فهي تُوثر في طريقة تفكير اإلنسـان وإدراكـه لذاتـه    
واآلخرين والعالم، وتؤثر في قيمه واتجاهاته وأحكامه وسلوكه، فيعتمد على ما ينشـر ويبـث   

اضح ألحداث العالم. فوسائل اإلعالم قوة نافذة ومتغلغلة في المجتمـع المعاصـر،   ليمده بفهم و
وهو ما يفسر ضرورة أن يعي ويدرك كل من النشء والشباب دور اإلعالم وتأثيراته المحتملة 
عليه وعلى المجتمع؛ ليتمكن من ضبط تأثيراته والتحكم فيها بشكل أفضل وقيادتها، فتلـك أول  

عرفة اإلعالمية، وبالتالي يتمكنوا من إصدار أحكام واتخاذ قرارات واعية تظهر خطوة نحو الم
تلقاه.باستجابة صحيحة نحو المعلومات الم 

 :إن اإلعالم ما هو إال عملية اتصال جماهيري تتكون من عدة  فهم عملية االتصال الجماهيري
ـًا، وفهم هذه العملية يتطلب معرفة بقواعدها وع ناصـرها، لهـذا فالتربيـة    عناصر تتفاعل مع

اإلعالمية تتطلب فهم تلك العناصر والعالقات بينها، فمعرفة كيفية إنتاج الرسـائل اإلعالميـة   
ونقلها وتفسيرها تُمكن الفرد من أن يصبح مشاركًا نشطًا فـي عمليـة االتصـال، وكمراقـب     

يري زادت إمكانيـة  وراصد لهذه العملية، وكلما أصبح أكثر مشاركة في عملية االتصال الجماه
 تشكيله لخبراته اإلعالمية وقلت إمكانية أن تُشكله هي.



 

  
 

  يتطلب تكوين الرسائل  تحليل ومناقشة مضامين وسائل اإلعالم:مكن من تُتطوير إستراتيجيات
اإلعالمية الكثير من الجهد والعمل والمال من أجل التخطيط واإلعداد الجيد واإلنتـاج الُمتميـز   

تم دراسته، وتتحدد مالمح االتصال، ويتم تقويم المحتوى عدة مـرات لتحقيـق   لها، فالجمهور ي
أقصى كفاءة وفاعلية ممكنة لعملية االتصال، فليس من المقبول أن تُسـتهلك الرسـالة وتُفَسـر    
قيمتها الظاهرة. فهو طريق ساذج لالستجابة للمحتوى اإلعالمي وإن كان المعلنون وأصـحاب  

ستجابة المحقَّقةَ ألغراضهم، فـامتالك إسـتراتيجية لتحليـل رسـائل     المصالح يفضلون هذه اال
اإلعالم من خالل فهمٍ أدوات تكوينها، والُقدرة على مناقشة مصداقية وقيمـة الرسـالة يـزود    
المتلقي برؤية أوضح للمعنى الظاهر والكامن في الرسالة ويجعل الُمستهلك لمضمون الرسـالة  

زا لإلعالم، وهذه اإلستراتيجيات يحتاج إليها الفرد كأسـاس يؤسـس   أكثر تأمالً وفاعلية وتميي
 عليه تفكيره وإدراكه للمحتوى اإلعالمي.

 الوعي بأن المضمون اإلعالمي يماألفراد برؤية  دـ م إن وسـائل   :وثقـافتهم  همتبصرة ألنفس
مة في مختلف وسائل ما هي إال رواة للثقافة في وقتنا الحالي. فعند النظر للرسائل المقد اإلعالم

اإلعالم بدولة ما يمكن حصد العديد من اإلشارات والدالئل الُمرتبطة بثقافة هذه الدولة وسمات 
أفرادها، ذلك بفحص القيم المقدمة ومنهـا: التفكيـر، والتسـلية، والمخـاوف، واالتجاهـات،      

نها أن تُشكَّل فهم النشء واألكاذيب، والحقائق، واألساطير، وغيرها، كما أن وسائل اإلعالم يمك
لنفسه ولآلخرين، ورؤيته لثقافته وللثقافات األخرى، فمعرفة ثقافة المجتمع يساعد على فهم مـا  

 يقدمه في رسائله اإلعالمية.

  إن فهم وتحليـل   :االستمتاع الجمالي وفهم وتقدير مضامين وسائل اإلعالمتنمية القُدرة على
ي النقد والتشكيك في كل ما يقدمه. فليس كل ما يقدمه اإلعـالم  ونقد المضامين اإلعالمية ال يعن

ـًا ويحمل بين طياته بذور الشر، فهناك الجيد الذي يحقق سعادة ومتعة هائلة، وكلما كـان   سيئ
الفرد مِستهلكًا مدركًا وواعيا لوسائل اإلعالم، كان بإمكانه أن يثري ويعـزز جوانـب المتعـة    

ع اإلعالم، فاالستمتاع والفهم والتقدير للمحتوى اإلعالمي يتضمن قُدرتـه  والتسلية في تعامله م
على استعمال مداخل عديدة للمحتوى اإلعالمي، وبالتالي استنتاج مستويات عديدة من المعنـى،  
وهكذا يسيطر على صنع المعنى فيحقق االستمتاع والتقدير لما يقدم. فالتربية اإلعالمية ال تُقلل 

الفرد بالبرامج الجديدة، كما أنها ال تعني الشك واالرتياب فيما يقدم والتوجه دائمـا  من استمتاع 
نحو التأثيرات الضارة والنظر فقط لجوانب الفساد والخلل الثقافي، ومثال ذلك أن دراسة الشعر 
والقصص يزيد من الفهم والتقدير لها، ونفس الشيء يمكن أن يحدث مع المضامين اإلعالميـة  



  
 

 
 

يث يكون النشء والشباب قادرا على االستمتاع بعروض وسائل اإلعالم بـدرجات مختلفـة   ح
 ومشاركًا نشطًا في عملية صنع المعنى.

 :إن التفكير الناقد جزء من التربية اإلعالمية ومعيار رئيسـي لهـا، وممارسـة     التفكير الناقد
يح تنمية المهارات الالزمـة كـأدوات   التفكير الناقد فيما يقدمه اإلعالم بأسلوب سهل وإيجابي يت

للدخول لوسائل اإلعالم وتحليل وإنتاج مضامينها. فيتعلم النشء والشباب السؤال والبحث عـن  
إجابات، فيكتشفون المعاني ويتعلمون التفكير في كيفية استخدام وسائل اإلعالم، وكيفيـة تلقـي   

قضايا والموضوعات التي تُثيرها وسـائل  رسائله، كما أنه من خالل التفكير الناقد تتم مناقشة ال
اإلعالم وتؤثر فيها فيتيح للطالب منافذ ينظرون منها على العالم المشبع باإلعالم، ويسمح لهـم  
بالنمو الشخصي وتَبنَّي اتجاها ثقافيا ناقدا مستقالً، ويضع إستراتجيات للتفاعل والحركـة التـي   

 جمود.تزداد ضرورتها في ظل ثقافة قد تتسم بال

 :إن التربيـة اإلعالميـة ال    الُقدرة على إنتاج مضامين إعالمية إبداعية فعالة؛ مؤثرة مسئولة
اسـتعماله   لتشـمل تنحصر مهمتها ومفهومها على الفهم الجيد للمحتوى اإلعالمي لكنها تمتـد  

وبناء ،صال التي على ذلك فطُالب التربية اإلعالمية يجب أن ينموا مهارات اإلنتاج واالت بكفاءة
تسمح لهم بالتعبير الناجح عن وجهات نظرهم وآرائهم ومن ثم إعداد رسائل إعالميـة جديـدة   
مؤثرة مسئولة، ويجب التأكيد على إنتاج المحتوى في أي شكل من أشكاله أكثر صـعوبة مـن   
استهالكه، وقد يبدو هذا العنصر غير مهم في الملمح األول له، لكن بنظرة أعمق وأبعد تتضح 

ميته؛ حيث تمتد مهاراته لكثير من المواقف التي يواجهها النشء والشباب في حياتـه، فهـم   أه
بالضرورة سيواجهون الكثير من المواقف في دراسـتهم، وعالقـاتهم، وألعـابهم، وأفعـالهم،     
وأقوالهم، التي تتطلب هذه المهارات، وهذا العنصر هو بمثابة ممارسـة وتطبيـق للنظريـة،    

نتاج تُزيد من فهمهم للعملية اإلعالمية بعناصرها وتأثيراتها، فالممارسة العمليـة  فالُقدرة على اإل
 للتربية اإلعالمية تُساهم بشكل فعال في تعليم أكثر عمقًا.

  :إن إصدار أحكام عن األداء اإلعالمـي  فهم االلتزامات األخالقية لُمنتجي المضامين اإلعالمية
ب أن تتضمن الضغوط التي تتعرض لها وسائل اإلعالم يتطلب الكثير من المعلومات والتي يج

والقائمين عليها، ويجب إدراك القواعد الرسمية وغير الرسمية التي تحكُم العمـل اإلعالمـي،   
، فالكثير مما يقدمه اإلعـالم قـد   والقانونيةوهو ما يتضمن معرفة نسبية بااللتزامات األخالقية 

نونية ليس عليه أي اعتـراض، كمـا أن الكثيـر مـن     يكون غير أخالقي لكنه من الناحية القا



 

  
 

األقـل  بالظاهر منها على   –بدرجة ما –الضغوط قد تُقيد العمل اإلعالمي مما يفرض اإللمام 
  لفهم أكثر وعيا بما يقدم في وسائل اإلعالم والحكم الصائب عليها.

  اإلعالمية.لمهاري لنموذج التربية توظيف تلك العناصر في البناء المعرفي وا وتم  

  المبادئ التأسيسية للتربية اإلعالمية:
 هاحـدد التـي  المبـادئ  وتُعد  ،من باحث إلي أخر للتربية اإلعالميةالتأسيسية المبادئ تختلف   

Turow (2009, 27-30) كثرهى األ كما يلي، وهي اشموالً ووضوح:  
 ن جمهور وسـائل اإلعـالم   أي أالمواد التي تُقدمها وسائل اإلعالم يتم بناؤها:  -المبدأ األول

يجب أن يكون على وعي بأن ما يقرأه ويسمعه ويشاهده عبر وسائل اإلعالم ليس هو الواقـع،  
 وإنما هو إعادة خلق الواقع من خالل وجهات نظر القائمين باالتصال.

 المضامين اإلعالمية يتم إنتاجها وتوزيعها من خالل بيئة تُجارية واقتصـادية:   -المبدأ الثاني
أن نعي أن المضامين اإلعالمية تنتجها مؤسسات لها سياسة تُجارية وتحتاج إلى تحقيـق   يجب

 أرباح من خالل اإلعالنات، لذا فأنها تقوم بجذب أكبر عدد من الجمهور.

 يجـب أن نعـي أن   المضامين اإلعالمية يتم إنتاجها من خالل بيئة سياسـية:   -المبدأ الثالث
ات إعالمية خاضعة لقرارات وتنظيمـات وقيـود تضـعها    المضامين اإلعالمية تنتجها مؤسس

 .المضامين اإلعالميةالحكومة عليها مما يؤثر على طريقة معالجة 

 ختلفة عبر وسائل اإلعالم:  -المبدأ الرابعيجب أن نعي أن المضامين اإلعالمية تُقدم بأشكال م
اء كانت أخبارا أو إعالنـات  المضامين اإلعالمية تُقدم بأشكال متنوعة عبر وسائل اإلعالم سو

أو دراما، وعلى الجمهور أن يدرك الفروق بين هذه األشكال، باإلضافة إلى معرفة الفروق بين 
 هذه األشكال، ومعرفة الفروق بين كل وسيلة وأخرى من وسائل اإلعالم، أي طبيعتها.

 أي أن واقعـه:  توثر المضامين اإلعالمية على إدراك الجمهور لُمجتمعـه و  -المبدأ الخامس
الجمهور قد يدرك واقعه ومجتمعه من خالل ما تُقدمه وسائل اإلعالم، وأكبر مثال علـى ذلـك   
الصور النمطية لبعض األفراد أو الشعوب في وسائل اإلعالم ويتأثر بهذه الصور الكثيـر مـن   

 األفراد المتلقيين.

 تلقي إيجابي للمضامين اإلعالمية:  -المبدأ السادسي أن الجمهور يجب أن يكون أالجمهور م
إيجابيا أثناء تلقيه للمضامين اإلعالمية من خالل تفاعله مع هذه المضامين، وعدم موافقته على 
  كل ما يقدم له على أنه أمر مسلم به دون تخليل أو نقد أو تغيير هذه المضامين إذا كانت سيئة.



  
 

 
 

الم التقليدية، وقد أغفلت معظمهـا مضـامين   هذه المبادئ أقرب لمضامين وسائل اإلعأن يتبين 
عبر عن الواقع، ويتم فأغلبها م ،(UGC)اإلعالم الجديد؛ أي المضامين الصادرة عن الجمهور 

إنتاجها وتوزيعها من خالل بيئة مجانية، كما يتم إنتاجها من خالل بيئة غير سياسية إلـى حـد   
  ما.

  معايير التربية اإلعالمية:
  يلي:أساسية للتربية اإلعالمية تتمثل فيما  خمس معاييرPotter (2003, 2-3 حدد   
 ومتساوية بين األفراد واحدةمعدالت  ىأي أنها ال تعتمد عل ؛تصلةالتربية اإلعالمية سلسلة م، 

ـ  تباينة من شخص ألخر حسـب قُ تغيرة ومتصلة منما هي سلسلة مإ إدراك وفهـم   ىدرتـه عل
 بشكل ناقد.   المضامين اإلعالمية

 ىربية اإلعالمية تحتاج إلالت ؛ستمرتطوير م ـ  ستمر منأي أنها تتطلب تطوير م  ىالجمهور حت
عين بل يجب تطويرها باسـتمرار  ، فالتربية اإلعالمية ال تقف عند حد مىستويات أعللم ىقتير

 اإلعالمية. المضامينمن خالل الوعي والنضج والتفاعلية بإيجابية مع 

 سـاعدنا  نهـا تُ إأي  هم؛تفسيرات ىسيطرة أكبر عل اء األفرادإعط ىالتربية اإلعالمية تهدف إل
ـ وسائل اإلعالم حيـث   ىأكبر عل تحكمعطي تفسير الرسائل اإلعالمية بوعي مما ي ىعل درك ي

 في تأثيرات وسائل اإلعالم. هم يتحكموننوايا القائمين باالتصال مما يجعلاألفراد 

 أي أنها تتطلب مهارات ومعلومات كمقومات  ؛ة قويةالتربية اإلعالمية تتطلب بناء أبنية معرفي
قدمة وسائل اإلعالم.ما تُ ىكم بوعي علللح 

 تداخُ ىأي أنها تعتمد عل ؛تعددة األبعادالتربية اإلعالمية عملية متعـددة فـي   ل وتكامل أبعاد م
ربيـة  ة للتأساسي أبعادأربعة  Potter (2013, 8-10) وحددإدراك وتحليل الرسالة اإلعالمية، 

 اإلعالمية، وهي كاآلتي:

 :عد األخالقيعد إلى مدى قُدرة الفرد على استنباط القيم األخالقية التـي   البشير هذا البي
 تحكُم المضامين اإلعالمية.

 :عد الجماليعد إلى مدى قُدرة الفرد على إدراك النـواحي الفنيـة فـي     البشير هذا البي
 حري الفرق بين الفن الحقيقي والفن المتكلف.المضامين اإلعالمية، والقُدرة على ت

 :عد العاطفيضـه     البرهـف أثنـاء تعرعد إلى مدى امتالك الفرد لحس مشير هذا البي
 للمضامين اإلعالمية.



 

  
 

 :عد المعرفيعد إلى العمليات العقلية التي يجب أن يقوم بهـا الجمهـور    البشير هذا البي
والرموز والدالالت واألسـاليب اإلقناعيـة التـي    من حيث القُدرة على إدراك المعاني 

 تحتويها المضامين اإلعالمية.  

  وظائف التربية اإلعالمية:
  تُالتي  مكن تحديد وظائف التربية اإلعالميةي   حقق أهـدافها، والتـي ال تخـر همتـين  ج عـن م

 عبـد الحميـد  محمـد   ، قد حددهما كل مـن رئيسيتين ترتبطان بواجبات المؤسسات التربوية والتعليمية
  .، فيما يلي)١٩-١٨، ٢٠١٢( سراج علىو )١٢٤، ٢٠١٢(

  ات االتصالية وتنميتها والتي تجعـل أفـراد   تتمثل في تشكيل المعارف والمهار همة األولى:الم
على وعي كامل بالعمليات االتصالية بصفة عامة والعملية اإلعالميـة وأطرافهـا، وأهـدافها،     المجتمع

 تعـرف الساعدة الجمهور فـي  قتها، وإنتاجها بصفة خاصة، وذلك عن طريق موسياستها، ولغاتها وعال
جتمع.على وسائل اإلعالم وخصائصها واستخداماتها، باإلضافة إلى وظائفها وأدوارها في الم 

  بحيث يتمكن الفـرد مـن    ؛تعمل على تنمية التفكير الناقد لدى الصغار والكبار همة الثانية:الم
ار والتحليل واإلدراك والتمييز بين الوسائل ومحتواها وأدواتها في التـأثير علـى   امتالك أدوات االختي

ساعد على تجنب التأثيرات السلبية والضارة واإلفـادة مـن   متلقين، فالتربية اإلعالمية نشاط اتصالي يالُ
سـاعدة  ، وذلـك عـن طريـق م   واإلعالم السلبي اإليجابيالتأثيرات اإليجابية؛ أي التفرقة بين اإلعالم 

ساعدتهم علـى  مناسبة، باإلضافة إلى ماختيار الرسائل اإلعالمية الُو الوصول الجمهور في تنمية مهارة
تكوين الحس الناقد لديهم، فيا على نقد ما يإعالمية. مضامينمن  هقدم إليصبح قادر  

تجاهـات  فالتربية اإلعالمية توفر للنشء والشباب القدرة على تحليل ونقد وتقويم وبنـاء اال   
  نحو اإلعالم، وهذا يتحقق من خالل هدفين:

      بناء الفكر االتصالي لدى الفرد بالشكل الذي يجعله يقف على أولـى مراحـل تقيـيم العمليـة
 االتصالية التي يشارك فيها أو يالحظها من خالل اإلعالم العام أو المدرسي.

 ألساسية للتعامل االيجـابي مـع وسـائل    بناء الفكر الناقد للعملية اإلعالمية، باعتباره القاعدة ا
اإلعالم وما تُقدمه من مضامين، ومن خالل الفكر الناقـد يمكـن امـتالك أدوات االنتقـاء أو     
االختيار، ثم االستفادة االيجابية وتجنب التأثيرات السلبية لمـا تُقدمـه وسـائل اإلعـالم مـن      

حظ العالقة الوثيقة بـين التربيـة   مكن أن نالومن خالل تأمل هذه الوظائف والتأمل يمضامين، 



  
 

 
 

ـ اإلعالمية وبين اإلصالح التربوي، وأن الكثير من األهـداف التعليم  ة الحديثـة ومتطلبـات   ي
  تطبيقها، مع إغفال الدور الحيوي للتربية اإلعالمية. يصعبالتطوير التربوي 

 :اإلعالمية التربية دوافع

  تتمثل فيما يلي: ،للتربية اإلعالمية أساسية ثالث دوافع Buckingham (2001, 9-11)حدد   
  بمعنى تزويد وتحصين الجمهور بالثقافة اإلعالمية والخبرات االجتماعيـة التـي   دوافع ثقافية؛

 تحميهم من اآلثار السلبية والضارة لمضامين وسائل اإلعالم.

  مين ذلك لحماية النشء والشباب من التأثيرات السلبية، فيمـا يتعلـق بالمضـا   دوافع أخالقية؛
 الضارة كالعنف التي تَنشُر القيم الهدامة للمجتمع.

  بمعنى أن أحد أهدف التربية اإلعالمية هو نشر الديمقراطية في التفكير وهـذا  ؛ سياسيةدوافع
  يعني النشر األيدولوجي للديمقراطية.

  مهارات التربية اإلعالمية:
لعصر، بات ا األفراد يوميا في هذا امتواصل من الرسائل اإلعالمية التي يتلقاهظل الزخم الُ يف 

 مـا  تزودوا بعدد من المهارات التي تُمكنهم من التعامل معها بصورة سليمة، وهـو من الضروري أن ي
األولية الالزمة لعمليـة   تالتربية اإلعالمية لتحقيقه، فتجاوزت مهارات التربية اإلعالمية المهارا تهدف
حيث تتضمن مهارات أوسع وأشـمل، والتـي يمكـن     –واالستماع القراءة والكتابة والمشاهدة  –التعلم 

بثها وسائل اإلعالم المختلفـة عالجة الكم المتوفر من البيانات والمعلومات التي تُتوظيفها في م ،مكـن  وي
 بشكل أكثر تفصيال من خالل الشكل التالي: تحديد مهارات التربية اإلعالمية



 

  
 

  
  إلنتاج مواطن فعال ) مهارات التربية اإلعالمية٥شكل (

إلى أن مهـارات التربيـة   قد أشار تقرير (الشراكة من أجل مهارات القرن الواحد والعشرين) و  
الوصول إلى الرسائل اإلعالمية، وتحليلها، وإدارتها، ودمجها، وتقييمهـا، وإنتـاج    اإلعالمية تتضمن:

ـ تنوعة من األشكال والوسائط اإلعالمية، بامجموعة م يالمعلومات ف فهـم دور وسـائل    ىإلضافة إل
فمهارات التربية اإلعالمية ال تقف عند حد التفكير الناقـد   .(Hobbs, 2005, 13)جتمع الم ياإلعالم ف

شاركتها، وليس ذلك فحسب بل التفكير العلمي فـي  إبداعية وم بمسئوليةللمضامين اإلعالمية بل إنتاجها 
  ويمكن تحديدها فيما يلي:يقها وحفظها، البحث واالستقصاء عن المضامين اإلعالمية وتوث

تعني القُدرة على الوصول إلى الرسائل اإلعالمية، من مهارة الوصول إلى الرسائل اإلعالمية؛  )١
خالل التفكير العلمي في البحث واالستقصاء للرسائل اإلعالمية، باستخدام وسائل اإلعالم ومـا  

 هارة عدة مهارات فرعية، منها:يرتبط بها من أدوات تكنولوجية، وينبثق من تلك الم

أي القُدرة على استخدام الوسيلة اإلعالمية وما يرتبط بها من تقنيات؛  مهارة التعرض؛  )أ 
إال أن التعرض ال يقتصر على الوسائل اإللكترونية، فهناك التعرض للوسائل اإلعالمية 



  
 

 
 

نه ينبغي للفرد أن التقليدية من خالل معرفة الفرد لقنواتها وبرامجها ومواعيدها، ولذا فإ
يمتلك المهارة في االنتقاء واالختيار لما يريد أن يتعرض له ويصل إليـه مـن خـالل    

 التدريب والخبرة المكتسبة.

تتضمن المضامين اإلعالمية رموزا فردية تُكون اللغة الخاصـة   مهارة معرفة الرموز؛  )ب 
صة به متضمنة، وعنـد  بالرسائل الُمقََّدمة، وكل نوع من هذه الرموز يتطلب معرفة خا

تعرض الفرد للمضامين اإلعالمية فإنه يحتاج إلى معرفـة الرمـوز التـى تتضـمنها     
 ليستطيع الوصول إلى المعنى المراد من الرسالة.

بعد معرفة الرموز ينبغي على الفرد أن يفسـرها ليصـل إلـى    مهارة توفيق المعنى؛   )ج 
ن ربط رموز معينة بمعان محـددة  معناها، ومن خالل امتالك مهارة توفيق المعنى يمك

 .)١٨٣-١٨٠، ٢٠١٠، سماح محمد(

هي مهارة تنطوي على التفكير الناقد؛ وتعني قُدرة الفرد على مهارة تحليل الرسائل اإلعالمية؛  )٢
اختبار تصميم شكل الرسالة اإلعالمية وهيكلها وتسلسلها بحيث يمكن له أن يستفيد من مختلـف  

ية واالجتماعية واالقتصادية التي تحتويها، وبالتالي المقدرة علـى فهـم   المضامين الفنية واألدب
. فامتالك الفرد لمهـارة التحليـل   )٦٠، ٢٠٠٨، هناء محمد(السياق العام للمضامين اإلعالمية 

تجعله يتعرف على أجزاء الرسالة وجوانبها الداخلية، فيتوقـف عـن التعامـل مـع الرسـالة      
، ٢٠١٠، سماح محمد(تمكن من تقدير قيمتها وفهمها بشكل سليم اإلعالمية ككيان كلي، وبذلك ي

١٨٥(. 

من خالل هذه المهارة يستطيع الفرد أن يصدر حكمـه عليهـا   مهارة نقد الرسائل اإلعالمية؛  )٣
 وتقويمها من خالل مقارنتها ببناءاته المعرفية، وهي تعتمد على التفكير الناقد.

ير الناقد بأنه: "التحقُق من المعلومـات ومصـادرها،   ) التفك١٩، ١٩٩٢ويعرف إبراهيم كرم (
والخروج باستنتاجات تتعلق بالحقائق واآلراء المطروحة"، كما أن مهارة التفكير الناقـد تنطلـق مـن    
فرضية أنها مهارة قابلة للتطوير والتنمية لدى كل فرد؛ وذلك بإعداد الخبـرات والمهـارات الالزمـة    

. )٤١، ٢٠١١، وليد رفيق(الخبرة الكافية باستخدام مادة دراسية محددة"  لتحقيقها، وبتوافر مشرف لديه
على أن التفكير الناقد يعد من المقومات األساسية للمواطنة الفاعلة، ففي هـذا العصـر    smithويؤكد 

اتسعت المعلومات، وانتشرت وسائل اإلعالم بشكل كبير، وكثرت فيه الدعايات والشائعات، فكان البـد  
أن يكون قادرا على التفكير الناقد؛ لكي يستطيع الحكم على مصداقية هذه المعلومات وتصـنيفها"  للفرد 

. فتدريس مهارات التفكير الناقد يؤدي إلى مـا أسـماه بعـض البـاحثين     )٨٢، ٢٠١٢، نادية حسين(



 

  
 

النفـاذ إلـى   بالمشاهدة الناقدة، وهي مجموعة من المهارات العليا التي يتمكن من خاللها المشاهد مـن  
راشد بـن  الطبقات المتعددة للمضامين اإلعالمية، ذلك من أجل الوصول إلى المعاني التي تخدم أهدافه (

  ).١١، ٢٠٠٧، حسين
عينة حددها والتفكير الناقد يتطلب مهارات مBeyer (2002, 17-20)  :على النحو التالي ،  

 يالت الحقائق بين التمييز األهـواء  أو االدعـاءات  وبـين  صـحتها  من التحقق أو إثباتها مكني 
 .الشخصية

 ال غير االدعاءات وبين بالموضوع العالقة ذات واألسباب المعلومات بين التمييزبه رتبطةم. 

 بر.للخ الحقيقية الدقة وتحديد المعلومات مصدر مصداقية مدى تحديد  

 ة.مياإلعال المضامين يف المزاعم أو الغامضة الحجج أو البراهين على فالتعر  

 على فالتعر اإلعالمية المضامين يف واألكاذيب غالطاتالم. 

أن التفكير الناقد يتألف من خمس مهـارات فرعيـة،    ”Watson & Glaser“ويرى كل من 
  وهي:
 ؛سلمات أو االفتراضاتمعرفة الم ق منها.قصد به معرفة الفكرة أو القضية المراد التحقُوي 

 حاولة تحدي التفسير؛د األسباب الكامنة وراء الظاهرة.يقُصد به م 

 عني استخالص مجموعة من الحقائق. االستنتاج؛ي 

 مكن الحكم في ضـوء هـذه    ؛طاالستنباعني القدرة على معرفة العالقات بين الوقائع، بحيث يي
 المعرفة إذا ما كانت نتيجةً ما مشتقة تماما من هذه الوقائع أم ال، بغض النظر عن صحتها.

  التقويم؛ستخلصة (ي٩٢، ٢٠٠٨، مفلح دخيلقصد به محاولة إثبات صحة النتائج الم.( 

على أن إكساب مهارة التقويم ال ينبغي أن تكون عمليـة تعليميـة   ”William Christ“ ويؤكد 
بيروقراطية منحصرة في أعمال وتدريبات وخبرات بعيدة عن حياة األفـراد ومجـتمعهم واهتمامـاتهم    

تتسم هذه المهارة بالمرونة والتكامل مع مختلف خبـرات الفـرد، وأن تـرتبط    ومشاعرهم، بل البد أن 
. فعملية تقويم الرسالة اإلعالمية تُحـتّم أن يكـون لـدى    )١٨٨، ٢٠١٠، سماح محمدبحياته وواقعه" (

المتلقي معايير ثابتة يمكن من خاللها الحكم على ما يستقبله من رسائل بعـد تحليلهـا إلـى مكوناتهـا     
سية، ومن الطبيعي أن قُدرة الفرد على التقويم السليم ترتبط بشكل وثيق بوجـود معـايير علـى    األسا

. وهناك نوعان من المعايير يوضـحها الجـدول   )١١، ٢٠٠٧، راشد بن حسينجودتها وثباتها ودقتها (
  اآلتي.

  



  
 

 
 

  لرسالة اإلعالميةأهم معايير ا

  تتعلق بمحتوى الرسالة اإلعالمية معايير  لرسالة اإلعالميةالفني ل شكلالمعايير تهتم ب

   نوعية المضامين اإلعالمية: من حيث كونها خبـر؛ أو رأي
 أو حقيقة؛ أم خيال.

  مدى الثقة في المصدر: حيث يتم طرح األسئلة التالية: هل
مصدر الخبر محايد؟ هل مصدر الخبر موثوق؟ هل مصـدر  

  الرأي مرجع معتمد؟

 قائق العلمية.مدى اتفاق المضامين اإلعالمية مع الح 
   مدى اتفاق الرسائل اإلعالمية مع معتقدات مسلمة وقطعية لـدى

 المتلقي.
  ـا    –مدى اتفاق الرسالة اإلعالميةمـع قـيم    –حال كونهـا رأي

  المشاهد.

بواسطة هذه المهارة يستطيع األفراد التعبير عن أفكارهم مـن  مهارة إنتاج الرسائل اإلعالمية؛  )٤
ة وإبداعاتهم الخاصة بهم، فمهارة إنتاج الرسائل اإلعالمية لها عالقة خالل إنتاج أعمالهم الفكري

بأنه: "نشاط ذهني يقوم  )٨١، ٢٠٠٨( مندور عبد السالموثيقة بالتفكير اإلبداعي، والذي يعرفه 
على قاعدة كبيرة من المعلومات ومهارات التفكير، والعمليات وراء المعرفية، وينتُج عنه حـّل  

ليدي لمشكلة ما، ويمكن تعلمه وقياسه"، "واإلبداع األصيل يعني قـدرة الفـرد   غير مألوف أو تق
 .)٥٥، ٢٠١١، أسماء زكيعلى إنتاج أفكار وأشكال فريدة أو صور جديدة ومتميزة ومالئمة" (

مهارة مشاركة الرسائل اإلعالمية لها عالقة وثيقة بالتفكير مهارة مشاركة الرسائل اإلعالمية:  )٥
لتفكير العلمي، بواسطة هذه المهارة يستطيع الفرد نقل األفكـار أو األعمـال إلـى    اإلبداعي وا

اآلخرين؛ لمشاركتها معهم والحصول على تفاعلهم، ذلك باستخدام وسـائل اإلعـالم المختلفـة    
 واألدوات المتاحة لديهم.

إكسابهم السـلوك   ويؤكد الباحث على أن مهارات التربية اإلعالمية المقدمة لألفراد تعمل على
الواعي إعالميا من خالل تعزيز قُدراتهم وإمكانياتهم، ال ليصبحوا مستهلكين واعين للرسائل اإلعالميـة  
فحسب، بل منتجين مسئولين ومبدعين لها؛ أي يتأثرون بوعي ويؤثرون بمهـارة، ممـا يمكّـنهم مـن     

مل بإيجابية مع اإلعالم ووسائله وأدواتـه  مشاركتها مع غيرهم والتفاعل فيما بينهم، وهو ما يعكس التعا
  المختلفة.
م مهارات التربية اإلعالمية يوضحها فهـد الشـميمري   هو نتاج تعلُ؛ اإعالمي الواعي السلوكو

 ،الفعـال  والتواصـل  ،االختيار سنح ات:مهارفي أربع مهارات رئيسية وهي  )١٧٢-١٦٤، ٢٠١٠(
، ويضـيف الباحـث   هـا إنتاج باإلضافة إلى فيها، التأثيرو اإلعالمية المضامين صياغة في مشاركةوالُ

  :كما يلي وهي ،اإعالمي الواعي السلوك مثّلتُ الخمس مهاراتاإلعالمية، فال المضامينمهارة تقييم 
 مهارة تلقي هو من يقوم باختيار و ؛االختيار سنحأو مقـروءةً  بعينها، إعالمية وسيلة متابعةالم 

 تلقـي الم لـدى  يبني تعددة،الم وأديباته ختلفة،الم بجوانبه اإلعالمي الوعي، فمرئية أو مسموعةً



 

  
 

 اإلعالمي للمضمون الناجح االنتقائي التعرض قرار اتخاذ على ساعدهوي االختيار، سنح مهارة
 .معها ويتفاعل بها، ويتأثر تابعها،ي التي اإلعالمية وللوسيلة ناسبه،ي الذي

 هي قدرة الفرد علـى تقيـيم الرسـائل اإلعالميـة      عالمية؛تقييم وتقويم المضامين اإل مهارة
 وتقويمها.

 فـي  االستمرار على مرسلالُ شجعتُو ،ةإيجابي تكون التغذية الراجعة قد الفعال؛ التواصل مهارة 
التغذية الراجعـة   كونت وقد طّرد،م بشكل رسلالم سلوك دعموي ويقوي شابهة،م مضامين تقديم
ـ  بل منه ويتطلب شابهة،م مضامين توجيه على رسلالم شجعي ال وهو ،هسلبي  عليـه  رضويفُ

يتجسد في قدرة  اإعالمي الواعي سلوك، فالبإرسالها يقوم التي المضامين محتوى أو شكل تعديل
 المتلقي في التعبير عن رأيه.

 ماإلعـال  حرية من جعلت واالتصال اإلعالم تكنولوجيا إن ؛اإلعالمية المضامين إنتاج مهارة 
 اوصانع اناشر صبحي أن نترنتباإل اارتباطً لديه شخص أي بإمكان وأصبح منها، مفر ال حقيقة

 .ذكرتُ تكاد ال بتكلفة العالم أنحاء جميع إلى رسالته يرسل وأن اإلعالمي، للمحتوى

 مهارة عامل إن؛ الحوار في شاركةالم اإلعالم لوسائل المتسارع والتطور نافسةالم اأنماطً تيحي 
ما على التعقيب، فوالجمهور اإلعالم وسائل بين بالرأي والمشاركة الحوار شجعتُ ختلفةم نشري 

المضـامين   علـى  التعليـق كتابة  أو الهاتف، عبر الصوتية داخلةالمو والمجالت، الصحف في
 وأكثرهـا  شـاركة، الم أنـواع  أوسع من وهو ،اإلعالمية المقدمة عبر وسائل االتصال الجديدة

دليـل  المداخلـة  وأ التعقيب، وأ التعليق، وأ الحوار، وأ السؤال، وأ بالرأي، المشاركة. فاانتشار 
 .إليك بالنسبة أهمية مثلتُ التي القضايا في اصةًخ تقدمالم اإلعالمي الوعي على

  من خالل ثالث نتائج أساسية للتربيـة   -مسئولية اجتماعية يذو - فعاالً اصبح الفرد مواطنًوي
 ميري عبـود ، قد حددتها تشاركيه مقراطيةدي في الفاعلة للمواطنة أساسية مهارة منها تجعل ،عالميةاإل
  :  فيما يلي )٤-٣، ٢٠١٣(

  فكر ناقد؛تعلم مالجديـد  اإلعالم على العمرية الفئات جميع اعتماد يزداد الحالي العصر فيالم 
 نحجـب  أو نمنـع  أن نسـتطيع  ال وعليـه التواصل، حاجات ولتلبية المعلومات على للحصول

 سيصـبحون  فهؤالءوالشباب،  النشء لدى الناقد التفكير ربينُ أن نستطيع لكننا اإلعالم، وسائل
ـ  بحيـث  ؛الناقد التفكير تربية نحتاج وهنا ولين،سئوم ومربين علمينم األيام من يوم في  وايتعلم

 .اإلعالمية التربية من واالنتفاع واالختيار االنتقاء كيفية



  
 

 
 

  بدع مسئول ومتصل فعال؛تعلم موإبـداء  وتحليلهـا  المعلومـات  جمعهي قدرة الفرد على الم 
 الحيـاة  فـي  كبيـرة  ساهماتم قدمتُ الجهود وهذه اآلخرين، مع النظر وجهات وتشاطر الرأي
 .المدنية

 تعلم عامل تغير اجتماعيتُ: المّفـرص  علـى  للتعـرف  للجمهور فرصة اإلعالمية التربية مقد 
 .السياسية والمشاركة والتواصل اإلعالمي المحتوى بين للتقارب تاجيةاإلن

  المداخل الفلسفية لدراسة التربية اإلعالمية:
للتمـ كن من فهم ودراسة التربية اإلعالمية بشكل أكثر ع ، امقًا البد من طرح الرؤى التي تحكمه

تعرض لهـا  ة التي سيب المنهجيفهم األساس الفلسفي الذي يتحدد في ضوئه كافة الجوان خاللذلك من 
م تنظيم عملية التربية اإلعالمية، ، ويتضح من أدبيات التربية اإلعالمية أن هناك عدة مداخل تحكالفصل

 ووفقًا لرؤية القـائمين عليهـا،   اإلعالمية، مع التطور التاريخي لمفهوم التربيةوقد ظهرت تلك المداخل 
مدخلين يعدان أكثر المداخل رسوخًا ووضـوحا   الحالي لالفصعرض وأهدافهم من نشر هذا المفهوم، وي

 لتعليم ذاتـه ينبثقان من رؤية ا، وهما في الرؤية وهما: مدخل اعتدال التأثير، ومدخل الدراسات الثقافية
وكٍل له فلسفته، ويجب التأكيد على أن تطبيق أحد المدخلين دون اآلخر يحكمه بعض  متقدمةوال تقليديةال

كل مدخل فلسفته وأهدافه ورؤيتـه لـدور   فلطة بالسياسة العامة للدولة وسياسة التعليم، األهداف المرتب
، ٢٠١٠، سـماح محمـد  ( ونستعرض فيما يأتي كالً من هذين المـدخلين التربية اإلعالمية ومناهجها، 

  ):٧٣-٧٢، ٢٠١٣، شريفة رحمة اهللا)، (١٩٣-١٩٢
 مدخل اعتدال التأثير:  -المدخل األولطلق علية أيضمدخل التحصين أو الحماية أو التـدخل،   اي

وهو يمثل مناهج التربية اإلعالمية المبكرة، ويبكرة لالعتـراف بأهميـة   عد أحد المحاوالت الم
نذ السـتينيات حتـى ثمانينيـات    تدريس التربية اإلعالمية في المدارس، وقد ساد هذا المدخل م

ة الموجودة فـي ذلـك الوقـت بالمـدارس،     القرن الماضي ليغلب على مناهج التربية اإلعالمي
صاحبها من قلق واشتقت فكرة هذا المدخل من البحث التقليدي في تأثيرات وسائل اإلعالم وما ي

وأصبح هذا ، وإدانة لوسائل اإلعالم، وإلقاء اللوم عليها في العديد من مظاهر الخلل االجتماعي
طالبت بضرورة إعـادة توجيـه الـنشء    المدخل يمثل جزءا من برامج اليونسكو، ذلك عندما 

والشباب نتيجة قوة الرسائل المكتوبة والمسموعة والمصورة، وتحديد المهام التـي يقـوم بهـا    
التعليم حتى يستطيع أن يوفر الوسائل الضرورية لتحليل المعلومات وتفسيرها بطريقـة ناقـدة   



 

  
 

يـة بجوانبـه الثقافيـة    والتي تُبث من خالل وسائل اإلعالم، وحتى تُكون لـدى الطالـب درا  
 لتكنولوجيا االتصال.

؛ أن لوسائل اإلعالم العديد مـن التـأثيرات   أولهما: على افتراضين أساسيينوهذا المدخل يقوم 
؛ أن التدخل في نظام التعرض يمكن أن وثانيهماالتي تكون في أغلبها ضارة بالتنشئة السليمة لألطفال، 

    يقلل من درجة هذه التأثيرات.
ظر المدخل لوسائل اإلعالم دائما بمنظور من الشك والريبة فيما تُقدمه والهدف من ورائـه،  وين

حيث يرى هذا المدخل أن جمهور وسائل اإلعالم عامة والنشء خاصة متلقون سلبيون لما يقدم إلـيهم،  
مقًا ال يعرض عليهم بتفكير بسيط وأقل عم من كشـف  وهم في حاجة إلى حماية في ظل تلقيهم ما يمكَّنُه

ورؤية خدع وخفايا وسائل اإلعالم، لذلك فإن مهمة المعلمين ودورهم في ضوء مدخل اعتدال التـأثير  
ينصب في حماية األطفال، وتحذيرهم من شرور وسائل اإلعالم وبعض مخاطر مضـامينها، وجهـود   

علـيم، والمحـرك األول   المعلم في ضوء هذا المدخل عنصر أساسي، كونه المهيمن علـى عمليـة الت  
واألخير لكل جوانبها، ونتيجة التغيرات الحادثة في عملية التعليم والتعلم، أصبح هناك اعتـراف لـدى   
بعض التربويين بأن مدخل الحماية ال يصلح في ممارسة العملية التعليمية إزاء مـا تعرضـه وسـائل    

التربية اإلعالمية بشـكل أساسـي، ومـا    اإلعالم، خاصة عندما يتعلق األمر بالمجاالت التي تُعني بها 
يتعرض له الطُالب في مجال ثقافتهم ومتعتهم الخاصة، فقد يميلون إلى مقاومة أو رفض ما يوجههم به 
المعلمون، ومن هنا ظهرت الحاجة إلي معرفة خبرة الشباب إزاء وسائل اإلعالم، بـدالً مـن أن تبـدأ    

   (Divina, 2008, 173) ,(Ferguson, 1999, 257)العمليـة بتوجيـه األوامـر مـن المعلـم     

(Buckingham, 1993, 22-28),.  
 مدخل الدراسات الثقافية: -المدخل الثاني 

ساد مدخل الدراسات الثقافية حديثًا في مناهج التربية اإلعالمية والذي يتفق مع التربية التقدميـة  
لثقافة العليا والمعرفة األكاديميـة النظريـة   التواصلية ويعد تحديا لألوضاع التقليدية للتعليم التي تعلو با

البحتة كمعرفة صحيحة يتلقاها المعلم لينقلها ويلقنها لطالبه. فالمنظور الفلسفي لهذا المدخل يؤكد علـى  
أن الطالب يمتلكون خبرات مع وسائل اإلعالم بما يمثله ذلـك مـن جوانـب ثقافيـة شـائعة لـديهم       

(Buckingham, 1993, 29) ذا المدخل بـ "مـدخل الشُـهرة" نتيجـة لتركيـزه علـى      ، ويسمى ه
النصوص اإلعالمية األكثر شُهرة وشعبية لدى الطالب، كما يطلق علية أحيانـا "مـدخل الصـفوة أو    
النخبة" وفقًا لما يراه الكثير من المعلمين الرافضين له الرتباطه بكثير من المخـاطر، وتركيـزه علـى    

ونه يعد مدخالً غير منتج من وجهة نظـر المتمسـكين بـالتعليم بشـكله     الجوانب الثقافية والوجدانية ك



  
 

 
 

التقليدي، وقد مر هذا المدخل بعدة مراحل غيرت من الممارسات الخاطئة له واسـتقرتُ أسسـه التـي    
 .(Masterman, 1990, 391-392)اعتمد عليها فيما بعد 

عالم ينبع جزئيـا مـن قـدرتها    فرواد هذا المدخل لديهم منظور إيجابي ومبهج تجاه وسائل اإل
الظاهرة على أن تخرج الناس من بعض ما يصيبهم من ضيق وملل يواجههم في حياتهم اليومية. فهـم  
يرون أن استعمال الطالب لوسائل اإلعالم والتعرض لما تُقدمه له جانب من السعادة والمتعة ال يمكـن  

بجانب الجوانب المعرفية، ومدخل الدراسات الثقافيـة   إغفاله، وبالتالي يجب االهتمام بالجوانب الوجدانية
يقوم على رؤية ما يتم تقديمه عبر وسائل اإلعالم في إطار إيجابي بعيدا عن الحكُم علية فقط في حدود 
النص اإلعالمي، وبالتالي تمتد النظرة إليه لمجال أوسع يرتبط بالتحليل الناقد له وفهم مـا وراءه مـن   

مكين الطُالب من بناء معان مختارة منتقاة لحيـاتهم عبـر اسـتهالكهم لمختلـف     قضايا، فهو يسعى لت
األشكال اإلعالمية حتى السيئ منها، بمعنى تمكينهم لكي يكونوا مشاهدين وقـراء ومسـتمعين ناقـدين    
واعيين ال يمكن خداعهم للتفكير في شيء هم ال يريدون التفكير فيه، بالتالي تنمية قُدراتهم في أسـاليب  

ستقصاء والتحليل والنقد للنصوص اإلعالمية ليتمكن معها الطالب من الوصول إلى المعاني الحقيقية اال
للرسائل اإلعالمية، باإلضافة إلى إثراء جوانب االستماع والمتعة التي قد يحصلون عليهـا، فيتعلمـون   

-Masterman, 1990, 391)المزيد من المعارف ويصبح باستطاعتهم إنتاج المعرفة الخاصـة بهـم   

392) (Ferguson, 1999, 257) (Buckingham, 1993, 224) (Ladislaus, 2000, 20).  
أن كال المدخلين خاطئ وغير مبررا تربويا، خاصـة    Ferguson (1999, 257-258)ويرى

مع التمسك بهدف مقاومة تأثيرات اإلعالم كما هو واضح في مدخل اعتدال التـأثير. فمهمـة التربيـة    
ية ليست حماية وإنقاذ الطالب من شرور وسائل اإلعالم وليست مهمة المعلـم تبطـين عقـول    اإلعالم

الطالب ببطانة تحفظهم بعيدا عن شرور وسائل اإلعالم، فهي ليست نقدا وإدانة بدون الفهـم، فـالنظر   
بـة الفـرد السـعيد    دائما للسيئ يقدم نشاطًا مدمرا وهادما، كما أن التربية اإلعالمية ليست مدحا لتجر

والسارة مع وسائل اإلعالم، بالتالي فالخالف الفلسفي بين المدخلين يتضح في أن مدخل اعتدال التـأثير  
لديه ميل لرؤية السيئ فقط، ويرى المتبنون له أن لديهم هدفًا أخالقيا عالي الدرجة، وأن عليهم حمايـة  

افية لدية ميل لرؤية الجيد فقط ويسعى مؤيـدوه  عقول الطالب مهما كان الثمن، أما مدخل الدراسات الثق
  .للربط بين الصغار واالستمتاع بما يتعرضون له في وسائل اإلعالم

، لتربية اإلعالمية بمنظور المدخل الشامل الجامع لمميزات كال المدخلينتنظُر ل الحالي والفصل
  الجة أوجه النقد المقدم للمدخلين.عيتحقق ذلك بمو



 

  
 

  تربية اإلعالمية:اتجاهات تعليم ال
؛ على التربية اإلعالميةتعليم اتجاهات ) ١١٦، ٢٠١٣( العربي لدول الخليجحدد مكتب التربية 

 لية التعليمية فـي كافـة مسـتوياتها،   هو استخدام التربية اإلعالمية في العم االتجاه األول؛النحو التالي: 
ستقلة أو اختيارية أو قررات مج أو تقديمها كميقوم على دمج التربية اإلعالمية في المناهاالتجاه الثاني؛ 

 ،نادي بتقديم التربية اإلعالمية خارج التعليم الرسـمي ياالتجاه الثالث؛  كجزء من النشاطات الالصفية،
ن بعد مـن  مبث التربية اإلعالمية في آليات وبرامج التعليم  االتجاه الرابع؛ األندية ومراكز الترفيه،في 

تضمين التربية اإلعالميـة فـي بـرامج     االتجاه الخامس؛الدوائر التلفزيونية المغلقة، نترنت وخالل اإل
  التعليم مدى الحياة من خالل اإلعالم بصورة عامة.

  لتربية اإلعالمية:وسائل اإلعالم كمصدر ل
تعتبر وسائل اإلعالم من أكثر وسائل التأثير في الرأي العام وتحديد اتجاهاته، بل أصبحت هذه 

جتمـع  عظم أفراد المجتمع، حيث امتد تأثيرها إلى مائل مصدرا أساسيا للثقافة العامة لكافة فئات المالوس
قبوالً لدى هذه الفئات، فبين برامج موجهـة   يتعددة تلققدمه من محتوى يحمل مضامين ممن خالل ما تُ

والفنـي، تتـوزع المـادة    بالشأن السياسي واالقتصادي والرياضـي   يلألطفال واألسرة إلى برامج تُعن
اإلعالمية التي تبثها القنوات الفضائية بكل ما تحمله من مضامين، بل بدأت بعض وسائل اإلعالم فـي  

التحول إلى إعالم متخصص في مجال مخصصة لألطفال وأخرى لألسرة، حدد، فهناك قنوات فضائية م
بالثقافة سواء كـان ذلـك بتخصـيص     وثالثة للصحة ورابعة للبيئة، كما اتجهت قنوات أخرى لالهتمام

برامج ثقافية على خارطتها اإلعالمية أو أن يكون محتوى القناة الفضائية ثقافيا بحتًا، ومـا يقـال فـي    
ئط مكن أن يمتد إلى اإلذاعة والصحافة، أما اإلعالم التقني كشبكة اإلنترنت والوسـا القنوات الفضائية ي

التربيةبح إحدى مصادر صالتقنية فقد تجاوز جميع األدوار لي همة بما يتميز به من تجاوز اإلعالمية الم
بث فيه المادة اإلعالمية أو مجالها الجغرافي أو مجـاالت  كافة العوائق سواء كان ذلك في الوقت الذي تُ

  ).٧٠-٦٩، ٢٠١٣، مكتب التربية العربي لدول الخليجرقابتها ومنعها (
كل أهم التحديات أمام التربية اإلعالمية، فهي بين استجابة عاصرة تُشفوسائل اإلعالم التقنية الم

ـ تطلبات هذه الوسائل والقدرة على االستفادة منها، وبين الحد من بعض آثارها السلبية التي لـم تَ لم د ع
مصادر في وقتنا الحالي؛ أن يلقي بالضوء على أهم تلك ال الحالي الفصلحاول خافية على أحد، ولذا سي

  طبيقات اإلعالم الجديد المتمثلة في مواقع الشبكات االجتماعية.ت آال وهي أحد
  
  



  
 

 
 

  أهم أدوار التربية اإلعالمية:
  من أبرز أدوار التربية اإلعالمية، اآلتي:  
 .تنمية وعي الطالب والمواطنين بمسئوليات اإلعالم ووظائفه للفرد والمجتمع 

  اإلعالمي ووسائله وكذلك تعـريفهم  تنمية وعي المواطنين بحقوقهم وحقوق المجتمع من النظام
 بالمسئوليات االجتماعية لهذه النظم والوسائل.

  دعم حقوق كل األطراف في عالقات التعاون بين وسائل اإلعالم واإلعالميين وبين المواطنين
وفئات المجتمع وذلك بتنمية المعرفة الخاصة بحرية اإلعالم واستقالل وسـائله مـن جانـب،    

القية للممارسة اإلعالمية والمسئولية االجتماعية لهذه الوسائل مـن جانـب   وكذلك األبعاد األخ
  آخر.

مارسة الصحيحة ألدوار وسائل اإلعالم في المجتمع ومتابعة المواطنين لهذه وهذا ما يضمن الم
  الممارسة وتصحيحها في إطار االلتزام األخالقي والمسئولية االجتماعية.

ؤسسات التعليمية المختلفة لحمايـة األطفـال مـن أضـرار     تدريس اإلعالم في المدارس والم 
اإلعالم وتدريبهم على التفكير النقدي والتحليل في تعاملهم مع المنتجات اإلعالمية المختلفـة إذ تقـوم   
التربية اإلعالمية على الوعي بتأثير وسائل اإلعالم على الفـرد والمجتمـع وفهـم عمليـة االتصـال      

استراتيجيات تحليـل ومناقشـة الرسـائل اإلعالميـة وإدراك المحتـوى      الجماهيري وتنمية مهارات و
اإلعالمي كعنصر يمد ويزود األفراد ببعدهم الثقافي وانتمائهم الحضاري وتنمية القدرة على فهم وتقدير 

ولتحقيق التربية اإلعالمية يجـب  ، فعالة ومؤثرة المحتوى اإلعالمي والقدرة على إنتاج رسائل إعالمية
 كرة وتؤمن بها وتعمل على تحقيقها . وهنا يجب التركيز عليا لجهة المحورية والرئيسـة فـي  تتبنى الف

  .العملية وهى المدرسة
ضـمن المقـررات الدراسـية المختلفـة      فالمطلوب هو إدماج موضوعات التربية اإلعالميـة 

  .العملية والمؤسسات اإلعالمية مطالبة كذلك بالمساهمة في
هتهم مطالبون باالهتمام بتثقيف وتوجيه أبنـائهم للتعامـل الـواعي    وأولياء األمور أيضا من ج

هناك تحديات كبيرة تواجهها المنطقة العربية فـي موضـوع التربيـة    ، فوالمسئول مع وسائل اإلعالم
  :اإلعالمية بشكل عام ومن أهمها

  األخرىأن الدول العربية مازالت متأخرة مقارنة بالدول:  
نتشارا كبيرا وسريعا لمختلف وسائل ووسائط اإلعالم والمعلومات ففي الوقت الذي نالحظ فيه ا

واستخدام مكثف وكبير لها من قبل الناشئة نرى أن المسئولين والتربويين وصناع القرار غير مهتمـين  



 

  
 

وهذا ما يتطلب ضرورة وضع استراتيجية وطنية للتربية االعالميـة وتشـارك    ،ينبغيبالموضوع كما 
  .يستحقها التيهمية ية لمعالجة الموضوع واعطائه األعنفيها كل الجهات الم

قطر مؤخرا اختـتم   فيخبراء التربية االعالمية الذى انعقد  جتماعالى ان إوهنا تجدر االشارة 
الدوحة الذى تضمن اربع عشرة توصية من اهمها تشكيل لجنـة لتطـوير التربيـة االعالميـة      بإعالن

هذا المجال واعتماد مبادرات لتطوير التفكير  فيساتذة المدارس ا وتأهيلالشرق االسط  فيوالمعلوماتية 
مصغية لدى المسئولين في الدول العربية للنهـوض بالتربيـة    انًأإذالنقدي وأملنا أن يجد إعالن الدوحة 

  .وتطويرها اإلعالمية والمعلوماتية
اتها وعاداتها وذلك ورغب واتجاهاتهاالجماهير المستهدفة  احتياجاتقد ال يعرف التربويين تماما 

يهتمـون   بسبب النقص في ابحاث الجماهير ونقل احتياجاتها الى المخططـين التربـويين واحيانـا ال   
المشـكلة ضـرورة عمـل دراسـات      لهذهباستخدام تلك المعلومات ان وجدت ومن الحلول المقترحة 

عل مع الرسائل االعالميـة  واالبحاث الكافية على الجمهور لمعرفة احتياجاته ورغباته لكي يستطيع التفا
  بطريقة ايجابية .

 باإلعالمجوانب كثيرة متصلة  فيالمعلومات واالبحاث النظرية والتطبيقية  فيهناك نقص كبير 
تعمل علـى تحقيـق    التيالمدارس والوسائل واالساليب  فيوعالقته بالجماهير وكيفية توصيله للطالب 

  .الجوانب باقيهكذا المادية والفنية الالزمة و واالجتياحاتذلك 
ومـن ناحيـة   . عدم المعرفة الكافية بكيفية تحقيق االهداف والوسائل الالزمة لذلك فى المجتمع

خاصة هناك بعض المعوقات التي تحول دون تطبيق التربية االعالمية بنجاح وفعاليـة نحـو االفـالم    
  السينمائية تتمثل في اآلتي:

  االفراد بعض السلوكيات اثنـاء مشـاهدته للفـيلم     حيث من ألخرنماط المشاهدة من فرد أتغير
مضمون الرسـالة وعـدم    فيفتصرف انتباهه عن مضمون الفيلم مما قد يؤدي هذا الى تغير 

  .قه والحكم عليه بشكل جيددراك ما يطلإلقدرة على ا
  قوة تأثير االفالم السينمائية في مقابل سلبية الجمهور:

مضامين االفالم ف عادة يسـرى   فيعنوان واالثارة مضامين العنف وال فييتضح هذا الخطر 
على الناس بعد انتهاء يوم شاق من العمل الى مشاهدة بعض االفالم للتسلية وال يكـون هنـاك اهتمـام    
بتحليل مضمون الفيلم لذلك يجب ان نتخلص من العادات اليومية التي تتسم بالالمباالة وعدم الفهم حتـى  

  .بشكل واع ونقدي نستطيع تحليل مضامين االفالم

  



  
 

 
 

  معوقات تطبيق التربية اإلعالمية:
بالرغم من أهمية التربية اإلعالمية للجمهور بشكل عام، والنشء والشباب بوجه خاص، إال أنه 

  مكن إيجازها فيما يلي:بنجاح وفاعلية، وي هاتحول دون تطبيق يتوجد العديد من المعوقات الت
 إلعالمية سواء داخل المدرسة أو األسـرة، وعـدم قـدرة    عدم اإليمان الحقيقي بقيمة التربية ا

المعلمين على تنظيمها تنظيما منهجيا يؤدي إلى تحقيق أهدافها، والتباين الشـديد بـين الثقافـة    
 .)٥، ٢٠٠٧، محمد بن شحات(المدرسية والثقافة التي تروجها وسائل اإلعالم 

 عظم القائمين على أمور التعليم استخدام وسائلاإلعالم داخل المدرسة، وعدم تشـجيع   رفض م
المعلمين للطلبة على التفكير الناقد فيما تُقدمه وسائل اإلعالم، وعدم إعطائهم الفُرصة للتعبيـر  
عن وجهات نظرهم لما يشاهدوه ويسمعوه، فما زال المعلمون ينظرون لوسائل اإلعـالم علـى   

، في حين أن وسـائل اإلعـالم   )jollen, 2011, 129-130(أنها قوة مفسدة للشباب واألطفال 
 -بإمكانها أن تُكمل الدور التربوي للمؤسسات التعليمية، فما زالـت العالقـة بـين الطـرفين     

غير تكاملية، مما أثر بالسلب على الطلبة الذين سريعا مـا تتلقـاهم    -التربويون واإلعالميون
يوم الدراسي، مما جعل الطلبـة  وسائل اإلعالم خاصة مواقع الشبكات االجتماعية بعد انتهاء ال

 يعيشون حالة من االنفصام، مما يؤثر سلبا في عالقتهم بكل من المؤسسة التربوية واإلعالمية

 .)٢، ٢٠٠٧، فايزة بنت محمد(

   علمين بإدخال التربية اإلعالمية ضمن المناهج الدراسية، واعتقادهم بأن التربيـةعدم اقتناع الم
، فما زال عدد كبيـر  )٧، ٢٠٠٧عبد اهللا، سعيد بن يست لها أهمية (اإلعالمية تُمثل رفاهية ول

، ٢٠٠٤، لمياء توفيـق من المعلمين ال يعرفون ماذا تعني التربية اإلعالمية؟ وما هى أسسها؟ (
 ، باإلضافة إلى عدم تحمسهم إلضافة مواد أخرى على الجدول الدراسي المتكدس.)٣

 مية في المناهج الدراسية، حيث تُثـار العديـد مـن    وجود معوقات بشأن تضمين التربية اإلعال
اإلشكاليات واألسئلة في هذا الصدد، فهل تُخصص مـادة مسـتقلة بمسـمى مـنهج التربيـة      
اإلعالمية؟ أم يتم تضمين التربية اإلعالمية بشكل تكاملي مع المنـاهج القائمـة؟ أم تُخصـص    

المية؟ فاألمر بحاجة إلى المزيـد مـن   وحدات ضمن المناهج يتم فيها تناول مبادئ التربية اإلع
إجراء األبحاث والدراسات العلمية لتحديد المدخل المناسب، باإلضافة إلى أن األمر يحتاج إلـى  
إعادة النظر في برامج إعداد المعلمين قبل العمل، وكذلك البرامج التدريبية لهم أثنـاء الخدمـة   

 .)٥، ٢٠٠٧، حسن بن عايل(



 

  
 

 ية اإلعالمية من حيث جوهرها وأسسها، وشعورهم بأنهـا مـادة غيـر    عدم تفهم الطلبة للترب
أساسية وغير هامة، لذا يجب على كل من المعلمين والوالدين تنمية وعـي الـنشء والشـباب    
بأهمية التربية اإلعالمية، ودفعهم إلى ممارسة التفكير الناقـد فـي تعـاملهم مـع المضـامين      

 اإلعالمية.  

 ا عدم إيمان الوالدين بجدوى التربية اإلعالمية ألبنائهم، في حين يفترض منهم أن يمارسوا دور
، خاصة في هذا العصر الذي يتسم بثورة هائلـة  )Masterman, 1995, 55-57(أكثر فعالية 
اإلعالم واالتصال، حيث الفضائيات التي ليس لهـا حصـر، واإلنترنـت الـذى      افي تكنولوجي

، وتزداد خطورة هذه الثورة في ظل غياب القواعـد  صاحبه ظهور مواقع الشبكات االجتماعية
 Victor(والضوابط التي يجب على الوالدين وضعها ألبنائهم عند تعرضهم لوسائل اإلعـالم  

,et el 2002, 7(. 

   ربيين بالعجز في السيطرة والتأثير على المؤسسات اإلعالمية التي تُقـدمإحساس الكثير من الم
ماعيا، وعدم قُدرتهم على مراقبة هذه المؤسسـات وإلزامهـا   مضامين سيئة وغير مسئولة اجت

 بتبني المسئولية االجتماعية لما تُقدمه من مضامين.

  الخاتمة:
تـنعكس   إن للتربية اإلعالمية الصحيحة آثار عظيمة، فميدانها األول واألساس هو الفرد، حيثُ

نطلقًـا  م عـد ، يمعرفيا، وسلوكيا، وقيميـا  ة في الحياة، وبناء الفردختلفسلوكه وقيمه واتجاهاته الم على
جتمع، واألمة كذلك، ولعل الميزة التي يتمتع بها اإلعالم يفتقدها غيره مـن  في بناء الم ومرتكزا أساسيا

، وتيسر سبل نقل رسالته، ويبقي الدور الهام فـي كيفيـة صـياغة اإلعـالم     استقبلين لهتعدد الم حيثُ
  جتمعات، وانتهاء باألمة.بالم ة آثار وخيمة تبدأ بالفرد، مرورالرسالته التربوي التربوي، وبفقد اإلعالم



 
 

 
 
 

 




 
 اإلبتدائية املرحلة تالميذ تعرضم). ٢٠١٨ندا عبد القادر. (

 الثقافة مبستوى وعالقته للطفل املتخصصة العربية الفضائية للقنوات
، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم اإلعالم التربوي، لديهم التكنولوجية

  ية، جامعة املنيا.كلية التربية النوع
 العربية القنوات مفهوم عرض إىل الفصل هذا من الباحثة دف

 الطفل استخدام يف األسرة ودور وخصائصها، وتارخيها، للطفل، املتخصصة
 والتكنولوجية عموماً الثقافة نشر يف ودورها القنوات، هلذه السليم

 أن حيثُ د،متزاي باهتمام احلديث العصر يف الطفولة حظيت فقد. خصوصاً
 ونساء رجال هم اليوم فأطفال اإلنسان، بناء مرحل أهم تعترب املرحلة تلك

 والثقافية االجتماعية احلياة سبل وتوفري ورعايتهم م العناية وبقدر املستقبل
  .ورقية اتمع لتقدم توقعنا بقدر هلم املُناسبة
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تخصصة للطفل:مفهوم الفضائيات الم  
توقع التربويون أن يكون هـذا الجهـاز    ،م١٩٣٧حقيقي في عام  تلفزيونيبظهور أول عرض 

، أخالقيـة ، نافذة تطل على آفاق رحبة تساهم في تحول أطفالنا من كائنات اجتماعية إلى كائنات عاقلـة 
ساعد على إشباع حاجاتهم وتهيئتهم للمدرسة وللحياة، وأن يكـون إحـدى منـابر    وأن ي، ناقدة ومبدعة

لقادرة على غرس القيم االجتماعية اإليجابية وتعزيـز شـعور االنتمـاء الـوطني     التنشئة االجتماعية ا
فجهاز التلفزيون في حـد ذاتـه   ، )٧٧٥، ٢٠١٠، والقومي، وتزويد األطفال بالمعلومات (محمد عوده

، تؤثر في نمو وذلك بالتعرف على شخصيات خيالية كانت أو حقيقية ،ثقافة يستطيع الطفل أن يتعلم منه
، ٢٠١٠، م النفسية واالجتماعية (محمد حـافظ شبع حاجتهإلى أنه ي إضافةً ،مداركه طفل وتقويعقلية ال

٤٠(. عدالتلفزيون من أكبر مصادر الخبرة في حياة الطفل حيث أنه يشارك في شـتى العمليـات    كم ي
ير على األطفال فهو مؤسسة تعليمية غير رسمية تأخذ مكان الصدارة في التأث، التربوية والتثقيفية للطفل

يتفاعـل مـع    يتميز بالتفاعلية، فالطفل في عصريعيش األطفال واليوم ، )٨٩، ٢٠١٤، (محمد محمود
 إطـار  . ففـي (Sachiko,k, 2005, 104) التلفزيون بقنواته بشكل ملحوظ أكثر من أي وقت مضـى 

التنشئة االجتماعية وقـد   المتغيرات الثقافية والعلمية المتزايدة أصبح التلفزيون مصدراً مهماً من مصادر
  .)٢٠، ٢٠٠١ ،نه في تربية األطفال (أحمد كنعانأطلق علية (فولر) مصطلح (األب الثالث) لعظم شأ

ونتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي السريع الذي اجتاح العالم في السنوات األخيرة مـن القـرن   
لى تحول العـالم إلـى قريـة كونيـة     أدى إمما ؛ ئية على نطاق واسعالقنوات الفضا وانتشار ،العشرين

نافسـة  وتنامت قوة اإلعالم الفضائي وزادت الم، صغيرة تربطها شبكة اتصاالت عبر األقمار الصناعية
وعلـى هـذا تعـددت تعريفـات      .)٢٢، ٢٠٠٠، شاهدين (مولود زايدبين القنوات على استقطاب الم

مؤسسات إعالمية تبث مـواد إعالميـة   الفضائيات المتخصصة للطفل بصفة عامة فهناك من يرى أنها 
، ذات مضامين معينة عبر األقمار الصناعية إلى أجهزه االستقبال المخصصة لذلك (إبـراهيم ناصـف  

) أنها محطات تلفزيونية تبـث إرسـالها عبـر    ٩٣، ٢٠١١ويذكر صالح عبد الحميد (، )١٢، ٢٠٠٩
مكـن  ي افية لمنطقـة اإلرسـال حيـثُ   األقمار الصناعية لكي يتجاوز هذا اإلرسال نطاق الحدود الجغر

عبر أجهزة  خاصة باستقبال والتقاط اإلشارات الوافدة من القمر الصـناعي   أخرىاستقباله في مناطق 
  .هذه األجهزة التي تقوم بمعالجة تلك البيانات وعرضها على شاشة التلفزيون

أو أشـخاص أو  مملوكـة لـدول   قنوات فضائية  ، بأنها:)٣١، ٢٠٠١كما عرفتها هبه شاهين (
هيئات عربية ويخضع بعضها لسيطرة الدولة بينما يدار البعض اآلخـر منهـا بواسـطة رأس المـال     

تعرف رحـاب  بينما  .وتبث من داخل المنطقة العربية أو خارجها وأغلبها يذاع باللغة العربية، الخاص



  
 

 
 

ي يتم اسـتقبالها عـن   تلك القنوات الت :أنهاب ،) القنوات العربية المتخصصة للطفل٨٠، ٢٠١١محسن (
أيضـا عرفهـا    .غة العربية موجهة إلى أطفـال العـرب  طريق أجهزه استقبال خاصة وهى ناطقة باللُ

Rutherford,l. et al (2010, 1) :تلك التي تحوى بداخلها برامج ومـواد تحتـرم احتياجـات    ، بأنها
ومواد تنمـى الجوانـب   ، لبدنيةالطفل ونموه وتنقل له خبرات في الجوانب العقلية والصحية والنفسية وا

  .المعرفية االجتماعية والثقافية والجسدية
ل ما يلتقط أو يستقبل من كُ ، بأنها:عرف القنوات الفضائيةويمكن للباحثة من خالل ما سبق أن تُ

كالتلفاز والشبكة العنكبوتية وغيرهـا مـن    عبر الوسائل التكنولوجية ، محطات تلفزيونية عربية وأجنبية
ة أو ممنوعــة مشـفرة أو غيـر    مفتوح بطريقة رسمية أو غير رسمية   التي تبثو، يةل االتصالوسائال

يمكن القول أن القنوات المتخصصة للطفل هي المؤسسات اإلعالمية التي تقوم بالبـث   وبالتالي؛ مشفرة
ركـة  الفضائي عبر األقمار الصناعية في مجال المواد التلفزيونية المخصصة للطفـل كالرسـوم المتح  
    .واألناشيد واألغاني والكوميديا والبرامج التفاعلية وغيرها بما يخص الطفل من جميع جوانب حياته

  للطفل: المتخصصةنشأة الفضائيات 
وإعالمياً لتمثل متغيراً كبيـراً فـي حيـاة     اتصالياآتت الفترة التي استغل فيها اإلنسان الفضاء 

، ٢٠٠٩، رات عصفت بجميع وسائل اإلعالم (شـالل حميـد  ونتج عنها متغي ،األفراد والشعوب والدول
تحـوالت عميقـة    –مع التطور الكبير في تكنولوجيا االتصـال  -شهد ويشهد  ) وال جدال أن العالم٩٣

والتطور في تكنولوجيا االتصال متواصل ويشير إلى حـدوث طفـرات   ، شملت مختلف مجاالت الحياة
جتمـع إلـى   معلومات واألفكار والثقافات من مالة في نقل على مستوى الفاعلية والسرعة والتكلف أخرى
وكان مـن الطبيعـي أن    ،ساهمت تكنولوجيا االتصال المتطورة في صنع ثورة المعلومات حيثُ ،آخر

تبادر المنطقة العربية إلى التعامل مع المستحدثات االتصالية لهذا سارعت بإطالق أول أقمارهـا مـن   
 ،ألول والثـاني والثالـث (هبـه شـاهين    ى إطالق األقمار من الجيل اوتوال ،م١٩٨٥ الجيل األول عام

أدى إلى شيوع قنوات البث الفضائي وانتشارها سواء العام منها أو المتخصصـة   مما؛ )١١٤، ٢٠٠١
جتمعـات  أثرت بشكل واضح فـي حيـاة الم   ةوالتي أصبحت قوة اجتماعية جديد، في مضمونها المذاع

بدأ إعالم الطفل في الغرب في إطار سياسات حضـارية  وقد  .وعلمياً وإعالمياًفكرياً وثقافياً واجتماعياً 
وصانعي القرار من أجل التحكم في ميول الطفل وغرائزه وتلقينه أخالقيات المجتمع ، عاملة لدى النخبة

في سـياق إعـادة   ، الغربي، وتدريبه على ما ينبغي أن يتحلى به من أخالق وخصال فردية واجتماعية
  .)٢٠١٥، اإلعالم وبراءة األطفال لفرد والمجتمع (سحربناء ا



 

  
 

أنه لون من ألوان اإلعالم يتوجه إلـى   اإلعالم الفضائي أحد ظواهر العصر الحديث حيثُ عديو
والثقافـة المسـتندة إلـى    ، والمعرفـة ، جمهور عام وخاص في الوقت نفسه ويهدف إلى نشر الـوعي 

ومن أشكال اإلعالم الفضائي التي حققت نقلـة   .)٦٩، ٢٠١٠، الخصائص والمعلومات (مجد الهاشمي
، ٢٠١٠، نوعية في اإلعالم العربي واستطاعت ببرامجها التأثير على جمهور األطفال (أمينة طرابلسي

ولم يقتصـر بثهـا   ، في السنوات األخيرة ا هائالًوشهدت اتساع، ) والتي أهتمت بالطفل اهتمام بالغ١٠
كثير منها إلى بث خدماته على نطاق دولي هي ما يطلـق عليهـا    اتجه بل، على المستوى المحلى فقط

مرحلة التخصص فـي   تعد حيثُ .)١٦١، ٢٠١٤، القنوات العربية المتخصصة للطفل (سامي الشريف
خاطبة الجمـاهير بعـدة   وذلك بعد مرور التلفزيون في تطوره لم، القنوات إحدى سمات عصرنا الحالي

  :، وهي)٨١ ،٢٠٠٨، (هبه شاهين مراحل
 :وتعليماً. مرحلة الصفوة والنخبة يمثل فيها جمهور وسائل اإلعالم أولئك األفراد األكثر ثراء 
 :جمهور وسائل اإلعالم مرحلة الحشد  ـ   يتكون من جميع قطاعـات الم د يعجتمـع علـى الص

 .االجتماعي والثقافي
 :اهيريـة خاصـة   يسعى اإلعالم من خاللها إلرضاء احتياجات قطاعات جم مرحلة التخصص

 ومحدده.
 :من جانب أفراد الجمهـور مـن حيـث نوعيـة      االنتقائييتزايد التحكم  حيثُ مرحلة التفاعل

 .المعلومات التي يتم اختيارها
كانت جدول شبكات التلفزيـون   م حيث١٩٥١ُترجع بداية برامج األطفال التلفزيونية إلى عام و

) ٩٩، ٢٠١١،صفاء عبد الـدايم وزكريا الدسوقي، ساعة من برامج األطفال أسبوعياً ( ١٧يشتمل على 
كانت تعرض طوال أيام  وفى منتصف الخمسينات ازدادت عروض برامج األطفال في التلفزيون، حيثُ

كما تم تخصيص فترة صباح السبت من  ،في وقت الظهيرة أي بعد عودة األطفال من المدرسة األسبوع
 Pecore,n et) شتمل على عروض لبـرامج لألطفـال  لبرامج األطفال، ومساء يوم األحد ا كل أسبوع

al., 2007, 7) .  تالسـبعينيا وفى الستينيات اتجهت األنظار إلى الرسوم المتحركة والكارتون، وفـي 
)، وقد نشـأت أول  ٢٩٢، ٢٠٠٥(وليد محمد، دقيقة  ٩٠: ٦٠من  بدأت العروض المقدمة تستغرق مدة

والتي تم إطالقهـا   )America’s Nickelodeon(مريكية قناة للطفل في العالم هي قناة نيكلوديون األ
وكان الدافع من إطالقها هو عدم رضاء المتخصصين ، م وكان شعارها "األطفال أوال "١٩٧٩في أبريل

    .(Sachiko,k, 2005, 105) عن ما يعرض في برامج األطفال في القنوات العام"
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 ُمدبلجة

 بعد نجاح مسرح األطفـال أوالً جاءت إطالق قنوات متخصصة للطفل  الجدير بالذكر أن فكرةو
(Sachiko,k, 2001, 56) . وبحلول الثمانينيات كانت هناك نهضة للرسوم المتحركة في عملية إنتاجها

وفى مطلع التسعينيات أصدرت بريطانيا تشريعات خاصة ببـرامج  ، (Jeremy,g, 2007, 325)الفني 
قدمة للاألطفال كما وضعت معايير لجودة اإلعمال المتحدة قيود رقابية على طفل ووضعت الواليات الم

قدمة للطفل بالمحطات الخاصة باألطفالالمواد اإلعالمية الم (Davies,m, 2001, 25) ، ومن هنا غدا
الصـادق   األخـرى ربحاً للكثير من القنوات التلفزيونية والوسـائط اإلعالميـة   فضاء الطفولة سوقاً م)

  .)١٠د.ت ،، الرابح
؛ كان نتيجة للتطور التكنولوجي الـذي  ظهور القنوات المتخصصة لألطفالأن  مما سبق يتضح

فمـن خـالل   ، توجه الطفـل  التيلحق بالعالم ككل كذلك فهي إحدى آليات هذا التطور وإحدى المنابر 
المتابعة لهذه القنوات وجدتها تتشكل بوجه عام من الرسوم المتحركـة وأفـالم الكرتـون والعـرائس     

قصد بها األطفال فهي رافدا أساسـيا مـن   ذات المضامين والمحتويات التي ي، ة األخرىواألشكال الفني
ستهدفة وغرس القيم الم، وتطوير ملكاته وتهذيبها، وعقلياً، ونفسياً، روافد تربية الطفل وتنشئته اجتماعياً

ستمتاع بطفولته وتفتح عطي للطفل فرصة االكما أنها تُ، وتنمية مهاراته الذهنية، من وراء عملية التنشئة
  مواهبه ونسج عالقاته بالعالم من حوله.

تخصصة للطفل:أنواع الفضائيات الم  
تابعة للقنوات العربية المتخصصة للطفل أنهـا تنقسـم إلـى نـوعين     لباحثة من خالل المل تبين

   ، والشكل اآلتي يوضح ذلك.رئيسيين من القنوات ذلك على اختالف عددها ومضمونها
  العربیة المتخصصة للطفل القنوات

  
  
  
  

                      
  

  أنواع القنوات العربية المتخصصة للطفل

  ، وفيما يلي استعراضها:أنواع القنوات العربية المتخصصة للطفليوضح الشكل السابق   



 

  
 

  من حيث المضمون المقدم: -أوالً
  :اآلتي م الفضائيات المتخصصة للطفل من حيث المضمون المقدم للطفل إلىيتقسيمكن 

 Animatedصطلح الرسوم المتحركة في اللغة اإلنجليزية (قابل مي قنوات الرسوم المتحركة:  )أ 

Cartoonمكن تحريكـه  ) ويعنى بها الرسوم المتحركة التي ينتج من خاللها الرسم في إطار ي
تحركة هي فن تحليل الحركة اعتماداً على نظرية ). فالرسوم الم٢٠٢، ١٩٩٤ ،(قاموس المورد

من الثانية بعد زوال الصورة الفعلية وهى نفـس   ١٠ :١ من قاء الرؤية في شبكية العين لمدة ب
 ).٢٢٢ ،٢٠٠٤ ،(عليـان عبـد اهللا   النظرية العلمية التي بنيت عليها صناعة الفيلم السـينمائي 

) برامج الرسوم المتحركة: بأنها تلك البرامج التي تجسـد  ٥٦، ٢٠١١ويعرف محمد معوض (
عاني من خالل استخدام الرسوم المتحركة والتي تقوم على تحريك الرسـوم الثابتـة   أفكاراً وم

، وهى تسـتخدم  Cartoon Moving Pictures لمخاطبة األطفال، ولها مصطلحات كثيرة من
األسلوب الدرامي المحبب لألطفال لتقدم لهم مشاهد متكاملة بالصـورة المرسـومة والحركـة،    

مق المشاعر واألحاسيس سواء كان ذلك الصوت حواراً أو تعليقاً المقترنة بصوتها الدال على ع
) ٧٣، ٢٠٠٥صوتياً لتوضيح المعاني وتحديد الزمان والمكان، وتذكر سماح محمـد (  مؤثراأو 

أنها عبارة عن رسومات متتالية ذات تغيرات طفيفة محددة ومرتبة للتصوير والعـرض علـى   
  شكل فيلم سينمائي.

     أنهاب ،عريف برامج الرسوم المتحركةمكن تمما سبق ي: قدم للطفل بصـورة  عمل درامي ي
مبسطة مستخدمراد منها تجسيد وتعليم الطفل فكرة ما.ا أجسام كرتونية ي  

 :بدايات قنوات الرسوم المتحركة حاوالت تحريك الرسوم إلى ثالثمائة قرون ترجع أولى م
عبر عن استعدادها للهجـوم  في أوضاع تُ مضت، حين كان اإلنسان البدائي يرسم الحيوانات

أما بداية الرسوم المتحركة بالمفهوم الذي نعرفه، فكان عبارة عـن رسـوم    ،على الخصم
وتم  ،م١٧٣٦عام  )lPietervan & Musschenbroek(لطواحين هواء في حالة دوران 

تحركـة  عرض أول فيلم سينمائي بعدها بأكثر من مائتي وخمسين عاماً، وأول فيلم رسوم م
رسم وجه متسول  حيثُ ،م١٩٠٠عام "Thomas Edison"صنعه فنان مجهول يعمل لدى 

، كما أن أول فيلم سينمائي أخرىتطلق سيجارته سحائب دخان يتغير تكوينها من لقطة إلى 
م ١٩٢٢ضاف إليه شريط صوت ضوئي كان فيلم رسوم متحركة تم إنتاجـه فـي عـام    ي

  ).٢٢١، ٢٠٠٤(عليان عبد اهللا، 



  
 

 
 

 "Walt Disney" م أخذت الرسوم المتحركة القصيرة شكلها الجديد على يـد ١٩٤٠عام ي وف
م  ١٩٦٠وفى عـام   ،كلفة للغايةم اختفت هذه األفالم ألنها كانت م١٩٥٠وفى عام ، بإنتاج أفالم قصيرة

كافي أما في مصر لم يلقى فن الرسوم المتحركة اهتمام  .ظهرت األفالم الطويلة بسب انتشار التلفزيون
خاصة إال بعد أن بدأ أنطـوان سـليم عـام     تهاإستديوعن برامج األطفال ولم يكن له  المسئولينمن 

م بأولى التجارب في ميدان الرسوم المتحركة متأثراً بما شاهده مـن أفـالم كارتونيـة (مـريم     ١٩٥٣
بعـد   ايـد بتجارب أخـذت شـكال جد   "وعلى مهيب ،حسام"، وبعدها قام الرواد )٧٤، ٢٠٠٩، فاروق

أنشأت إستديوهات كايرو كارتون وهـى أول   م١٩٩٠، وفى مايو م١٩٧٣االتصال بأنطوان سليم عام 
٧٤، ٢٠٠٥، تخصصة في مصر والعالم العربي في الرسـوم المتحركـة (سـماح محمـد    شركة م( ،

ت وتستورد محطات التلفزيون الفضائية برامج الرسوم المتحركة من الدول المختلفة كاليابـان والواليـا  
  .أو من شركات اإلنتاج الخاصة في بعض الدول العربية المتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا وكوريا،

 :تتنوع أشكال الرسوم المتحركة في القنوات العربية المتخصصـة   أشكال الرسوم المتحركة
 وهى كاآلتي: ،)٥٩:٥٧، ٢٠١١(محمد معوض،  للطفل
 :وقائعهـا  ة كاملة في حلقة واحدة تدور قدم قصهي التي تُ برامج الرسوم المتحركة

ويمكن تصنيفها طبقاً لموضـوعاتها ومـددها وطبقـاً     ،وأحداثها حول فكرة واحدة
لجمهور األطفال الذي تخاطبه وفيها يتم عرض القصة بإيجـاز شـديد وبسـاطة    

 متناهية ولكل قصة موضوع وهدف محدد.
 :في الشبكات الفضـائية،  هي أكثر األشكال المتوافرة  مسلسالت الرسوم المتحركة

تتابعة، لتقدم قصة واحدة، تنتهي كل حلقة بسؤال مجهـول  وهى مجموعة حلقات م
اإلجابة، وتبدأ الحلقة التالية بتلخيص لألحداث السابقة، وتؤدى كل حلقة لألخـرى  

ثيرة لتعليـق  ل حلقة بقمة درامية أو أزمة مفي تسلسل ومنطقية، بمعنى أن تنتهي كُ
 تابعة الحلقات التالية.موتشويق الطفل ل

 :معـاني ، وة حلقات كارتونية تعالج أفكاراًهي مجموع سلسلة األفالم الكارتونية، 
تباينة يضمها موضوع واحد كل حلقة عبارة عن قصة قائمـة بـذاتها،   وقصصاً م

ويتابع حلقة دون األخرىمكن للطفل أن ي.  
فـرد، وهـى   ؤلف صوتي قصـير أو م م :أنهاب ،""Oxford عرفها قاموسي القنوات الغنائية:  )ب 

 تعبيـر ذاتـي (كمـا هـو الحـال مـع الطيـور)        أي أنهـا  ،وسيلة بشرية طبيعية للموسيقى
(Kenned.m, 1997, 828). أنها ب ) أغنية الطفل٨٦، ٢٠٠٩عرفت شرين عبد اللطيف ( كما



 

  
 

تكامل الخصائص يجمع بين الكلمـة الجيـدة والمحتـوى والموسـيقى     نشاط موسيقى تربوي م
العمل الغنائي المكتوب خصيصاً للطفولة  :أنهاب ،)١٩، ٢٠١٤جيدة، وترى سعاد عبد العزيز(ال

مرية نمائية ذات خصائص وحاجات نفسية سواء كان األداء مـن األطفـال   باعتبارها مرحلة ع
  أنفسهم أو من اآلخرين.

شـكل كلمـات   راد إيصالها للطفل يتم تنظيمها فـي  أن أغنية الطفل هي فكرة ييتبين مما سبق 
  .لحاناألموسيقى والناسب المرحلة العمرية مع بسيطة تُ
علماء التربية الموسيقية أن الموسيقى مثل الهواء لإلنسان ويمكن اعتبارها المفتاح للتعليم  ىيرف

المربى الموسيقى، أن الموسيقى دعامة من دعامات تكـوين شخصـية    Karle Orffحيث يرى ، الكلى
والتـي  ، الغناء من األنشطة الغنية بالخبرات المختلفة ويعد، )٣٣٧، ٢٠٠٣، ميد(سهير عبد الح األطفال

فموسيقى الطفل هي لـون   ،)١٢٠، ٢٠٠٧، ساعد الطفل على النمو في جوانب متعددة (نسرين محمدتُ
م األخالقيـة  الكبار لألطفال في المراحل العمرية المختلفة بهدف تنميـة قـيمه   يؤلفه، من ألوان األدب

وتطـور  ، كما تكسبه المعلومات العلمية والصحية والبيئية والسياسية، جتماعية والشخصية والجماليةواال
  .)٣٢٦، ٢٠٠٣، وعيهم وتنمى قدراتهم وطريقة فهمهم للحياة (سهير عبد الحميد

 :مكن تقسم أغاني األطفال من خالل مراحل  تقسيم أغاني األطفال عبر مراحل حياة الطفلي
 تعددوذلك على النحو اآلتي:)٦٣:٦١، ٢٠١١ء محمد، (نجالم ،  
 وهـى   ،أغاني المهد وترقيص الطفل وهى األغاني التي تغنيها األم لطفلها -األولى

 .كي ينام أو يكف عن البكاء أو تعلمه حركات معينة هتهدهد
 وهى محصورة بين عمر السنتين إلى الخمس سنوات على  ،مرحلة التلقي -الثانية

إصـدار  كيها يقوم الطفل بمحاكاة بعض األصوات التي يعتاد عليها وجه التقريب. ف
 أصوات منغمة تعبيراً عما يختلج في نفسه من انفعاالت.

 وينمـو التـذكر   ، يؤثر التحاق الطفل بالمدرسة على النمو العقلي له حيثُ -الثالثة
بيت في سن  ١٣بيت شعري في سن الثامنة و ١١أو ١٠اآللي حيث يستطيع حفظ 

 عة.التاس
  يكون الطفل في هـذه   سنوات: ٩: ٦أغنية الطفل في مرحلة الطفولة المتوسطة

المرحلة في طور الخيال الحر أو المتصل بالقصص الذي نطلق، ويناسبه الغناء الم
الخيال نحو بيئات خيالية، ويجب أن تستغل يقظة الذهن وتفـتح الحـس   يجنح إلى 

الخيال.متزجة بجانب فتختار أغاني هدفها ثقافي م 



  
 

 
 

  سنة ١٣: ٩أغنية الطفل في مرحلة الطفولة المتأخرة.  
(شرين عبد  تخصصة للطفلقدم للطفل في القنوات العربية الممكن تصنيف األغاني التي تُيكما 

  ، وذلك على النحو اآلتي:)٨٧، ٢٠٠٩، اللطيف
 .أغنيات مؤلفة لألطفال ويغنيها الكبار  
 ر واألطفالأغنيات مؤلفة في صورة حوار بين الكبا.  
 أغنيات للكبار يسمح لألطفال بأدائها رغم صعوبتها.  
 خصيصاً و يغنيها األطفال أنفسهم أغنيات مؤلفة لألطفال.  

والخـروج إلـى   ، تتميز هذه المرحلة باتساع اآلفاق العقلية المعرفية كنتيجة التسـاع البيئـة  و
وتزداد القدرة على  ،باه ومدته وحدتهويزداد مدى االنت، واالنضمام لجماعات جديدة، المدرسة والمجتمع
لمرحلـة ذات أهـداف   ؛ لذا البد وأن تكون هذه ااكرة ويكون التذكر عن طريق الفهمالتركيز وتنمو الذ

وتعليمياً وتربوياً وأن تناسب كلماتها النمو العقلي واللغـوي   - تثقيفه في جوانب محددة -واضحة ثقافياً 
  ).٣٤٠، ٢٠٠٣تابع لتحقيق البساطة (سهير عبد الحميد، وأن يكثر فيها اللحن والتكرار والت

  من حيث عمر الطفل: -ثانياً
  قدم له مضمون القناة إلى:عمر الطفل الم تخصصة للطفل من حيثُقسم الباحثة الفضائيات المتُ

هي القنوات التـي تقـدم   و قنوات لطفل من عمر الميالد حتى عمر الخامسة (طفولة مبكـرة):   )أ 
ولكـن   ،فقط هذه المرحلة حبيس فكر األسرةل مرحلة الروضة. فلم يعد طفل مضمونها إلى طف

أصبح له قنوات إعالمية خاصة به حيث تراعى اهتماماته، ونموه، واحتياجاته، وفكره، ولغته، 
سـاهم  قدم مضمون تربوي هادف يحيطة به، وقدراته االستيعابية، كما تُمع البيئة الم هوتعامالت

 ،حيطة بهم كاألشكال واأللوان والحـروف فل وتعزيز استيعابه لألشياء المفي تقوية مدارك الط
ويساعد ذلك التربويين واألهل على تطوير المهارات االجتماعية عند الطفل وتنمية طاقاته مـن  

تلـك   لـة ومـن أمث وتفعيل القدرة على االنتباه والتركيـز،   ،واالستنتاجخالل استخدام الحدس 
 طيور الجنة بيبى.براعم،  :قناةالقنوات، 

هي تلك القنوات التي تقدم مضـمونها إلـى    قنوات لطفل من عمر السادسة حتى الثانية عشر:  )ب 
الطفل من عمر السادسة حتى الثانية عشر حيث تراعى في مضمونها هذه المرحلـة العمريـة   

  ومتطلباتها الجسمانية والنفسية واالجتماعية وقدراتها العقلية.
  الناطقة بها القناة:من حيث اللغة  -ثالثاً

  :تقسم الباحثة الفضائيات المتخصصة للطفل من حيث اللغة الناطقة بها إلى



 

  
 

أن  حيـثُ  ،قدم مضموناً باللغـة العربيـة  تُ التيهى تلك القنوات  قنوات ناطقة باللغة العربية:  )أ 
فيمـا يخـص المنطقـة     تدور هذه المضامين، أليضا ونها يكتبه ويعده شخصيات عربيةمضم
 ،وقيمهـا  ،ولغتهـا  ،ثقافـة المنطقـة   :ذلك فيراعى تُ حيثُ ،ة ودولها ومشكالت أطفالهاالعربي

 وموروثاتها العربية. ،وتقاليدها ا،وعاداته
تتمثل تقنية الدبلجة في استبدال الصوت األصلي للفيلم بصـوت آخـر وبلغـة     قنوات مدبلجة:  )ب 

التي انتشرت بكثـرة خـالل   فن الدبلجة من الفنون  ويعد)، ٥، ٢٠١١(كريمة جياري،  ىأخر
الخمسة عقود األخيرة، وذلك تزامنًا مع الحاجة إلى نقل ثقافة بلغة معينة لبلد أخـرى تتحـدث   
بلغة مختلفة، وقد كانت الدبلجة بشكل عام ضعيفة في بدايتها، نظرا لعدم قبول الناس لألعمـال  

لتي يحبونها، من هنـا يمكـن   المدبلجة واعتمادهم بشكل كبير على الترجمة الكتابية لألعمال ا
المنتجة بها لفئـة   للغاتنقل أعمال فنية بلغات مغايرة  ىتلك القنوات القائمة عل :بأنها، تعريفها

  .واالهتماماتمعينة من الجمهور التي تناسبه في السن والثقافة 

تخصصة لألطفال:إيجابيات القنوات الم  
حققت القنوات العربية المشاهدات عالية من قبل األطفال في الوطن العربـي تخصصة للطفل م، 

ىحاول أن تجذب الطفل إليها بشتتعة تُفهي في حد ذاتها م مكنـه  الطرق وتحاول تحقيق أكبر استفادة م
  :وإيجابياتها تتضح جلياً في الجوانب اآلتية في حياة الطفل، وإحداث أكبر تغير مرغوب فيه

 تجسد العالم الخارجي أمام الطفـل فـي   ي الخارجي حيثُ هي نافذة يطل منها الطفل على العالم
تيح أمام الطفل معارف وأفاقاً جديدة تنمى تُ كما، )١٣٩، ٢٠٠٧، قوالب متنوعة (محمد معوض

 .قيم التقدم العلمي والبحث التي ال يمكن أن يتعلمها الطفل بمفرده
 خصصة للطفل خصوصـاً فـي   تإن القدرات العقلية التي طورها التلفزيون عموماً والقنوات الم

ستحدثة مثـل الكمبيـوتر وألعـاب    عقلية الطفل ساعدت الطفل على التعامل مع وسائل جديدة م
 الفيديو.

 تي تحتـاج إلـى إعمـال العقـل     تمد الطفل بخلفية من المعلومات والمعارف العامة واألفكار ال
صادفهم في حياتهم مكن أن تُفي المعلومات التي ي ) خاصة١٠٨:١٠٧ً، ٢٠١١ة محمود، (رابع

مكن رؤيتها ي ال يتم من تصور األشياء الوتمكنه األخرى،على حياة الشعوب  كاالطالعالعادية 
 ).٣٤٤، ٢٠٠٦مثل الكواكب في أشكال كرتونية (محمود أحمد، 



  
 

 
 

 شكل التلفزيون خلفية لكُيقدم استجابات متنوعة عن طريق القنوات ل شيء يقوم به الطفل، فهو ي
والمسـرحيات التلفزيونيـة    ،وعـروض األلعـاب   ،تخصصة للرسوم الكرتونيـة المالفضائية 

 ).٣٢، ٢٠٠٠المتخصصة لألطفال (ديفيد إنجالند، 
 ُ١٠٣، ١٩٩٧ساهم في نشر التكنولوجيا الحديثة بين األطفال (انشراح الشال، ت .( 
 ُشيط خياله وتنمية دراته العقلية وتوسيع مداركه الفكرية وتنساعد على نمو ذكاء الطفل ورفع قُت

ـ ة في مجاالت الحياة المختلفـة (أح وعيه وملكاته الفكرية وإكسابه معلومات جديد د محمـد،  م
٩٥، ٢٠١٠.( 

 ُتساهم في غرس الثقافة والمثل الع جتمـع الـذي يعـيش                  ليا من خاللها يستمد الطفل ثقافـة الم
 ).٢١٤، ٢٠٠٢فيه (سعيد النادي، 

  توعية وتثقيف وإمتاع الطفل وتوسيع آفاقه الفكرية والعلمية.دور مهماً في تؤدي 
 اكتشاف الجديد يومياً (دعاء محمدتلبى للطفل بعض االحتياجات النفسية مثل حب االستطالع و، 

٤٥ - ٤٣ ،٢٠١١.( 
  سارة في حياته مثل ضـرب الوالـدين والعنـف    الغير له الهروب من الخبرات الحياتية تتيح

حتوى تلفزيون الطفل التحصيل عزز م، كما يJennings,b. & Dolf.z, 2002, 55((األسري 
ساعد األطفال دون سن الست سنوات في المعرفي والدراسي للطفل فيما فوق عمر السنتين، وي

ساهم فـي تنميـة المهـارات    وذلك عن طريق عن برامج تُ ،للدراسة والتحمس إليها االستعداد
 .)(Heather,l. et al, 2008, 45- 46 دخول المدرسةاألكاديمية واالجتماعية للطفل قبل 

 اعد في التطور اللغوي للطفل وتعزز لدى الطفل نتائج التنمية وعمليات الـتعلم تُس )Jusoff.k, 

& Sahimi, n. , 2009 ,153(، ُجاءت نتائج دراسة حيث Yousaf,z. et al (2015, 177) 
 .ألسرة واألصدقاءلتؤكد أن الطفل يستخدم لغة الكارتون يومياً مع ا

    إن برامج التربية اإلعالمية التي تكون ضمن حمالت برامج الطفل كثيراً ما تعـرض للطفـل
كيفية البحث عن البرامج والمواقع على شبكة االنترنت، وتعلمـه كيفيـة االسـتخدام األمثـل     

 .)Margie,k.& Richard,e., 2000 ,3(ية لألجهزة اإللكترون
 م المعرفي طفال، حيث أظهرت النتائج أن األطفال قادرون على التعلُتوسيع أفق التفكير لدى األ

من الكارتون، وأنهم قادرون على استخدام م  ليـا لقبـول   ستوى عاٍل من مهـارات التفكيـر الع
 ).١١، ٢٠٠٨معلومات معرفية محصلة للكارتون (إيناس السيد، 



 

  
 

 لمتعة والتسـلية (سـهير كامـل،   زيادة وإثراء خبرات الطفل، لحقيق جانب المنفعة إلى جانب ا 
 ).٨، ٢٠٠١ ،شحاته محمدو

  تحقق نوع من التواصل الثقافي، واالجتماعي، والفكري، بين أطفال المنطقة العربية ككل (على
  ).٢٤١، ٢٠٠٣محمد، 

وتخطى حدود الزمان والمكان تجعـل  ، يتضح مما سبق أن قدرة التلفزيون على التجسيد الحي
صة وسيلة اتصال بالغة التأثير في الطفل معها يجد الطفل نفسه أمامـه شاشـة   والخا، من قنواته العامة

ستحدثات عصره بما فيـه  ومن خاللها يستوعب م، القادمةضية والحاضرة ويطل منها على األزمنة الما
على قنوات العربية المتخصصة للطفل التي تأخذ الطفل إلى كل ما هـو   ذلك ا ينطبق؛ أيضهذا الجهاز
اشر للثقافـة التكنولوجيـة   ون، وباعث، كما أن مثل هذه القنوات خير ناقل، عصر التكنولوجياجديد في 

      .الكثيرة تهاايجابيإلنتيجة 

  خصصة لألطفال:سلبيات القنوات المتُ
ومـن  ، ال تخلو من السـلبيات  أيضا فهي، تخصصة للطفل إيجابياتالعربية الم لقنواتل إذا كان

إليها ما يليشار بعض هذه السلبيات الم:  
 ُلكنها أيضا تشغل األطفال عـن   ،ساهم في التحصيل األكاديمي للطفلإذا كانت قنوات األطفال ت

 .دراستهم وذلك لطول الوقت واالنسجام الذي يقضيه الطفل مع برامجها
  الطفل الشديد من شاشة التلفزيون أحيانا تـؤثر علـى القـدرة     القترابتؤثر على صحة الطفل

 إلى أن جلوسه لفترات زمنية طويلة يؤدى إلى الخمول الجسدي. ةًالبصرية، إضاف
 على حاسة السمع والبصر فقط (باسـم حوامـده    العتمادهحادثة لدى الطفل قد تضعف ملكة الم

حادثة مع بـاقي أفـراد األسـرة    رص المهمش فُ) كما أنها ت٢٣٠ُ - ١١٠ ،٢٠٠٦وآخرون، 
ن من تلك القنوات فرصة لتركهم أمامها (عبد الحليم النشغال الوالدين عن أبنائهم يجعلهم يتخذو

 ).١٨، ٢٠٠٨محمود، 
 تؤكد شاهدة قد يعوق النمو الفكري للطفل كما أنه قد يـؤدى  بعض الدراسات أن اإلفراط في الم

 (Vandewater, et al., 2004, 77) إلى زيادة الوزن وفى ذلك الجانب تؤكد نتـائج دراسـة  

واستخدام ألعاب الفيـديو لسـاعات    ،له هخصصات التلفزيونية المشاهدة الطفل للقنون معلى أ
 طويلة يؤدى إلى زيادة الوزن عند الطفل وقلة النشاط الحركي لديه.

 األمراض أطباء فيرى بعض  ،جتمعإن اإلفراط في المشاهدة نفسياً قد يؤدى إلى العزلة عن الم
وهو بذلك  ،لمغناطيس وإغراء شديد ألطفالمثل قوه جاذبية كاأن التلفزيون بكل قنواته يالنفسية 



  
 

 
 

٢٠٠٤حساب السلوك االجتماعي (انشـراح الشـال،    ىساعد على تنمية السلوك الفردي علي ،
٢٤٣.( 

 إن إدمان المولياته ويولد لديه نوعا مـن السـلبية   ئسي الطفل  كثيراً من واجباته ومسنشاهدة ي
 ).٢٩٤، ٢٠١٠ والالمباالة بمجريات األمور من حوله (وفيق صفوت،

  الحظوفـى األرجـح    ،ومقدم البـرامج  ،أن القدوة لدى الطفل أصبحت هي موديل اإلعالناتي
فيحاول بشتى الطرق أن يسـلك  ، يكون بطل الرسوم المتحركة هو القدوة األساسية لدى الطفل

ـ   سلوكه وفقاً لما يراه في المسلسالت واألفالم الكرتونية، ولـم يعقـدوة  ال األب أو األم هـم  د
ويتربى وفق أسلوب القـائم   أوهنا ينش ،بالتالي يتقبل من هؤالء األبطال النصيحة ؛األساسية له

باالتصال الذي قد يكون هدفه األول هو الربح المادي وليس تربية الـنشء تربيـة صـحيحة    
 ).١١٢:١١١، ٢٠١١(رابعة محمود، 

يد ال تناسب مع عادات وتقاليـد  كسب الطفل عادات وتقالتُيتضح مما سبق أن القنوات الفضائية 
مجتمعه الذي يعيش فيه، كما أنه في بعض المسلسالت الكرتونية قد ينخدع الطفل بمشـاهد وهميـه أو   

ويحاول تقليدها ممـا   ،فكرة طيران اإلنسان :فالطفل لديه سرعة التقليد واالستجابة مثل ،خدع تصويرية
مما قد يجعل الطفـل لديـه حـب     ،داخل هذه القنواتكثرة اإلعالنات التجارية  ىإل يؤذى نفسه، إضافةً

 التجربة لكل ما يراه والرغبة الكبيرة في التسوق والشراء و قد يؤدى إلى إرهاق الوالدين مادياً.
     قنوات األطفال أدت إلى انفتاح الطفل على العالم نتيجة إلى تسلل العولمـة إلـى المجتمعـات

رة لقيم وعادات وتقاليد المجتمـع العربـي (انشـراح    ودخول قيم وعادات وتقاليد مغاي ،النامية
تلفزة لها فعالية فـي  أصحاب نظرية التعلم بالنمذجة أن النماذج الم ى)، وير٥٣، ٢٠٠٠الشال، 

أشارت  )، حيث٣٧ُ، ٢٠٠٩استثاره عدداً من االستجابات خاصة العدوانية منها (سهير فارس، 
التعليم االبتدائي قد يكون شاهد مائة ألف مشهد  دراسات مختلفة إلى أن الطفل عندما يتم مرحلة

األمريكية علـى  )، وفيما يتعلق بذلك أكدت جمعية علم النفس ١٧٤، ٢٠٠٤عنف (أمل حمدي، 
نف بشكل غير مباشـر  مشهد ع عشرة أالفنفس الطفل أكثر من  فييبعث  أن تلفزيون الطفل
 .(Jusoff , k. & Sahimi, n., 2009, 153) االبتدائيفي مرحلة التعليم 

 شاهدة الطفل لقنوات األطفال أدى إلى ابتعاد أطفال اليـوم عـن اسـتخدام وسـائل اإلعـالم      م
ولعـل   ،(Heather,L. et al., 2008, 47) وسينما األطفـال  ،والراديو ،الكتب :مثل ،األخرى

شاهدة الطفل لتلك القنوات لفترات زمنية طويلة يؤدى إلى صعوبات فـي التركيـز وارتبـاك    م
 ).٤٥، ٢٠١١الحركة ( دعاء محمد ،



 

  
 

 تحركة تروج للعبثية وغياب الهـدف مـن وراء الحركـة والسـلوك،     أحياناً قنوات الرسوم الم
والسعي للوصول للنصر والغلبة وهنا الغاية تبرر الوسيلة، كما تعمـل علـى تحـرف القـدوة     

  ).١٥٨، ٢٠١٥ بدالً من القادة والمصلحين (إبراهيم جابر، ناألسطورييوإحالل األبطال 

  نماذج من القنوات العربية المتخصصة للطفل:
تخصصة من حيـث البـرامج التـي    شهدت الساحة اإلعالمية العربية ظهور لقنوات عربية م

وفى الواقع  ،القنوات المتخصصة لألطفال :لها مضمونها من بين هذه القنواتوالفئة التي توجه  ،قدمهاتُ
وذلك  ،المتخصصة عموماً وللطفل خصوصاً عملية تكاد تكون صعبةإن عملية إحصاء القنوات العربية 
  :لبعض هذه القنوات عرضوفيما يلي  .)٧١، ٢٠٠٠، (سمير بلوك لتزايد أعدادها بين الحين واآلخر

وبدأت بثها  ،تخصصة موجهة لألطفالأول قناة عربية م تعدSpace toon(: قناة سبيستون  ( )١
العربسات عبر قناة البحرين الفضائية، وعندما بدأ البث علـى   ووجدت على ،ا بدون تشفيرمجانً

تم إذاعة برامجها منفصلة عن قناة البحرين، وكانت  ١٠١القمر الصناعي المصري نايل سات 
، ٢٠١١صفاء عبد الـدامي،  و(زكريا الدسوقي، م ٢٠٠٠بداية بثها الرسمي أول أغسطس عام

راعت إطالقهـا   يالت، واعة والتلفزيون البحرينيةئة اإلذ)، ويعود الفضل في إنشائها إلى هي١٣
تخصصـة  وهى قناة م ).٢٢١، ٢٠٠٤خطوة رائدة إلعالم الطفل العربي (سامي الشريف،  في

وهى تقدم الرسوم المتحركـة  ، في بث أفالم الكارتون والمسلسالت الكارتونية المختلفة لألطفال
سلسـالت لألطفـال وأغـاني    م إلضافة إلـى با ،العربية واألجنبية بلغتها األصلية أو المدبلجة

)، كما أنها تستهدف األطفال من عمـر الرابعـة حتـى    ٢٠٧، ٢٠٠١وإعالنات (هبه شاهين، 
 Space toon: وهـى  ،ولها قنـوات أخـرى   ،)٢٢٦، ٢٠٠٧(نسرين محمد،  الخامسة عشر

شبكة اإلنجليزية، وتصدر عنه مجموعة من المجالت، ولها موقع على  Space toon ،العربية
وتهدف القناة إلى التعاون مع الهيئات التربوية والعامـة   ،)٢٧٩، ٢٠٠١االنترنت (هبه شاهين، 

كوزارات التربية والصحة والبيئة لتقديم برامج محلية تهم األسرة وتدخل ضمن النسيج التربوية 
  ).٢١٥، ٢٠٠٥الذى تسعى إليه الحكومات العربية (وليد محمد، 

 نوات التابعة لمجموعة تلفزيون الشرق األوسط التي تبث إرسـالها هي إحدى الق :mbc3قناة  )٢
)، فهـي  ٦٢، ٢٠٠٦محمد عبد الكافي، و(المنصف العيارى،  من مدينة اإلنتاج اإلعالمي بدبي

فـي   mbcشفرة أطلقتها مجموعة شبكة ) غير م٥٠، ٢٠٠٧قناة عربية سعودية (عبد العزيز، 
قناة الفرح ثم تحول اسمها إلى االسـم المتعـارف   سمى قبل ذلك بوكانت تُ ،م ٢٠٠٤ديسمبر ٨

فـي البدايـة لمـدة     mbc1). وبدأت بثها ضمن قناة ١٠٤، ٢٠٠٧عليه حاليا (نسرين محمد، 



  
 

 
 

لها، ومن ثم انفردت بالبث المستقل على ترددها الخاص، وأنتجت أول  ساعتين في أول أسبوع
تخصصة في برامج وأفـالم  فهي م "،"عيش سفاريبعنوان:   م،٢٠٠٥برنامج خاص بها عام 

)، وتهدف القنـاة  ١١٧، ٢٠٠٧سنة (نهى عاطف،  ١٣ : ٣األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين
إلى تنمية المهارات التعليمية والثقافية لألطفال، ومنحهم المتعـة والترفيـه (نسـرين محمـد،     

١٠٥، ٢٠٠٧.( 
 ١٥: ٣ب الطفل من سـن  وهى تخاط م،٢٠٠٥بدأت بثها في سبتمبر عام  قناة الجزيرة أطفال: )٣

وهى تهدف إلى تعزيز مدارك الطفل العربي وتنمية مهاراتـه وتشـجيعه علـى الـتعلم       سنة،
ومرافـق   إسـتديوهات واالستكشاف والبحث عن المعرفة، وهى تعرض برامجها من خـالل  

تضمن بذلك إنتاجا تلفزيونيا عالي الجودة (نورهـان يسـري،   لألجهزة التقنية، ا مزودة بأحدث
 ،وتهدف إلى أن تكون قريبة من قلوب األطفال وحاصلة على ثقـة اآلبـاء   ).٤٤:٤٣، ٢٠١٠

وإلى مساعدة األطفال العرب على التواصل والتوافق مع بيئتهم ومـع العـالم المحـيط بهـم،     
وتزويدهم بالخبرات الحياتية، وتسعى إلى تشجيع األطفال على تطوير قدراتهم العقلية والبدنية، 

ئها في تدعيم الهوية العربية، وتأكيد الخصوصية الثقافية في تنوعها، كما تسعى وتبرز أهم مباد
إلتاحة فرص التعلم لألطفال واستيعاب التنوع الثقافي في العالم واحترام خصوصـيته وتحفيـز   

ساعة ونصـف يوميـاً مـن البـرامج      ١٨يبلغ عدد ساعات إرسالها و ل.الفكر اإلبداعي للطف
ولهـا موقـع   )، ٣١٣، ٢٠٠٨واالكتشافات العلمية (هبه شاهين،  الترفيهوالمتنوعة بين التسلية 

(نهى عاطف،  نترنت يضم صفحة تسلية يتم تزويدها بألعاب إلكترونية حديثة باستمرارعلى اإل
تفـاعلي وجـذاب    بأسلوب)، حيث أنها تسعى إلى تقريب مفاتيح المعرفة للطفل ١٦٤، ٢٠٠٧

مشاركة، وتهدف إلى ترسيخ القيم العربية واالجتماعيـة  وتؤمن بحق الطفل في إبداء الرأي وال
، ٢٠٠٧والثقافية وتنمية الصلة بين أطفال العرب ونظـرائهم فـي العـالم (نسـرين محمـد،      

١٠٦:١٠٥.( 
عملـت شـبكة قنـوات     هي تجربة تلفزيونية غير مسبوقة بالوطن العربي، حيثُ قناة براعم: )٤

 ،قناة بـراعم  لة ما قبل المدرسة لذا أطلقتمرح الجزيرة على تخصيص قناة موجهة للطفل في
كمـا أن   م،٢٠٠٩يناير ١٥ فيوبدأ إرسالها  ،وهى أول قناة عربية تستهدف طفل هذه المرحلة

وتتوفر عليه األلعـاب اإللكترونيـة التفاعليـة     ،بها ك موقعا إلكترونياً تفاعلياً خاصالقناة تمتل
كرة، حيث يهدف إلى تشجيع األطفال وذويهـم  واألنشطة المناسبة للطفل في مرحلة الطفولة المب

 ).١٢٥، ٢٠١٤على التواصل والتفاعل (اآلء عزمي، 



 

  
 

قنـاة   م عبر القمر الصناعي النايل سـات فهـي  ٢٠٠٨يناير  ٢٥بدأت بثها في  طيور الجنة: )٥
(نورهان يسري،  ، ومقرها عمان (األردن)، وتبث إرسالها من البحرينفضائية موجهه لألطفال

للطفـل عـن    إلى تقديم المعلومـة  ىقدم أناشيد وأغاني متنوعة حيث تسعهي تُ)، ف٥١، ٢٠١٠
 احتياجـات كما تستهدف طيور الجنة من خالل المضامين التي تقـدمها تلبيـة    طريق األغنية.

الطفل العربي، فهي تسعى إلى التركيز على تعزيز مدارك الطفل وتنمية مهاراتـه وتشـجيعه   
 ؛والمعرفة، وفى ذلك تستخدم أحدث تجهيزات البث الفضـائي على التعلم واالستكشاف والبحث 

لمواكبة األفضل في مجال التقنية، ويستمر بثها على مدار اليوم مع تكرار كل ما يقـدم (سـمر   
يتجاوز عدد مشاهديها المليون مشاهد من األطفال وأوليـاء األمـور.    و)،١٠٠، ٢٠١٢عادل، 

إحدى الفـرق الفنيـة المخصصـة بفنـون      عديفهي جاءت منبثقة من فريق طيور الجنة الذي 
  ).٥٤، ٢٠١٠األطفال في الوطن العربي(محمد حافظ ،

، العـالم  اجتـاح مثل هذه القنوات هي إحدى نتاج التطور التكنولوجي الذي يتبين مما سبق أن 
ـ أأدوات نشر الثقافة بشكل عام حيث تفهي وليدة العصر الذي نعيشه وإحدى  ا خذ هذه الوظيفة من كونه

معينة على وجه الخصوص بفئةختصة وسيلة إعالمية ولكنها م.  

  تخصصة للطفل ونشر الثقافة التكنولوجية:للفضائيات الم العربية استخدام األسرة
إن األسرة في أي مجتمعات اإلنسانية تعتبر هي الوسيط األول واألهم الذي يقـوم  جتمع من الم
فهـي تهيـئ    ،لتنشئة األسرية هي أصل التنشئة االجتماعية) فا١٦د.ت ،، بتثقيف الطفل (زياد بن على

وتُ، )١٦، ٢٠٠٩جتمع (آمال شرشور، الطفل وتشبعه بالقيم وعادات الماألسرة أكثـر المؤسسـات    عد
فالتنشئة الوالدية سـلوك يصـدر مـن    ، أهمية من بين المؤسسات االجتماعية في عملية التنشئة عموماً

الطفل ونمو شخصيته من النواحي الجسمية والعقلية والنفسية والمعرفيـة   الوالدين أو أحدهما يؤثر على
، بكـرة نذ مرحلة الطفولـة الم ويظهر دور األسرة في حياة الطفل م .)١٦٢، ٢٠١٤، (محسن مصطفى

جتمع من خالل كونها أول جماعة إنسانية يعرفهـا الطفـل   فهي تعمل من خالل اإلطار العام لثقافة الم
وروحيـاً،  ، حصن األول لنمو الطفل فكريـاً م، ومن ثم هي ال)١٧، د.ت، زياد بن علىويتفاعل معها (

إلى دورها في التكامل مع المدرسة فهي البيئة الثقافية التي يكتسب منها الطفـل لغتـه    إضافةً، وجسمياً
علـى  وهناك طرق كثيرة يستطيع من خاللها اآلباء أن يظهروا ألطفالهم اهتماماتهم ومساعدتهم ، وقيمه

ناسـبة  وتقـديم وسـائل التكنولوجيـا الم   ، الدخول إلى مجتمع المعرفة من خالل تشجيعهم على القراءة
وضع أهداف للطفل تتطلب منه التحدي وتناسب قدراته ومقدرته ع اإلنجـاز فالتحـديات   وألعمارهم، 

  .)١٠:٩، ٢٠١٢، تجعله نشطاً وشغوفاً بالمعرفة (نحو مجتمع المعرفة



  
 

 
 

تعددة يسير وفقاً التجاهـات  شاهدة القنوات التلفزيونية ببرامجها المة الطفل لمن استجابأال شك 
تتناسب  حيثُ ،شاهدةستوى ثقافة األسرة يؤثر في تحديد ساعات المكما أن م، الوالدين تجاه هذه القنوات

نسبة ماشاهدة األطفال عكسي المثقفة بوسائل ستوى الثقافي لألسرة وتتنوع اهتمامات أطفال األسر مع الم
تقترح أكاديمية أطباء األطفـال األمريكيـة    لذا .)١٢٢، ٢٠١٠ ،للثقافة والتسلية (أمينة طرابلسىآخرا 

 ،التقليديـة مة فـي تفعيـل دور وسـائل اإلعـالم (    إجراءات للمساهمجموعة  الوالدين اتخاذ ضرورة
  ، أهمها:إيجابي في حياة الطفلإحدى أشكال الثقافة التكنولوجية بشكل  عدوالتي تُ ،واإللكترونية)

 شاركة األبناء فيمـا  تشجيع األبناء على االختيار الواعي والمسئول للبرامج التي يشاهدونها، وم
 .ختلفة ومناقشتهم في ذلكفي وسائل اإلعالم الم يقرؤونهيشاهدونه أو يسمعونه أو 

 ذج في التعامل مع وسـائل  والنمودور القدوة ب والقيامخصص لوسائل اإلعالم، تحديد الوقت الم
اإلعالم أمام األطفال من خالل االستخدام األمثل لهذه الوسائل، وتعليم األطفال مهـارات النقـد   

ربيات لألطفـال مـن   لما يشاهدون أو يسمعون أو يقرأون، وتجنب استخدام وسائل اإلعالم كم
 ).  http://momahidat.org(أجل التخلص من إزعاجاتهم 

 تعليم األطفال اجتمعية للتعامل مع جميع األدوات التكنولوجية حتى لقواعد الثقافية واألخالقية الم
، كمـا يجـب   )http://www.internetsociety.org(ال يقعون فريسة لمشكالت التكنولوجيا 

عموماً في غرف نوم األطفـال   ةوسائل اإلعالم ووسائل التكنولوجيعلى الوالدين تجنب وجود 
 دات النوم غير المنتظمة فهي لها تـأثير سـلبي علـى عـادات النـوم     ألن ذلك يؤدى إلى عا

(Nuutinen,t, et al., 2013, 7). 
 جتمع ومواكبة التغيـر  فهم التقدم التكنولوجي وإحداث تغيرات في الطفل بما يتناسب وتقاليد الم

ـ   ، وهنا جيا الحديثة غيرت من هيكل األسرةفالتكنولو ،الحادث ع البد وأن تتواكـب األسـرة م
ـ   حيثُ ،)Lo´pez,a. et al., 2015 ,329(تغيرات العصر  لية تعلـيم  ئوتقع على األسـرة مس

الطفل الدخول إلى عالم التكنولوجيا بفاعلية وأمان ومساعدته على االستفادة مـن هـذا العـالم    
 ).٦٢، ٢٠١٥(حسنين شفيق، 

 ُاالستفادة من المواد التثقيفية التي تساعدهويتهم، م وتربم في توجيه أبنائهيشاركة اآلباء نصح بم
استفسارات الطفل وربطها بالحيـاة الواقعيـة التـي     ىشاهدة ومحاولة اإلجابة عللألبناء في الم

)، مع تأسيس قاعدة ثقافية ينتقل منها خاللها الطفـل للحيـاة   ٩٠(زياد بن على، د.ت،  يعشونها
 والعصر الذي يعيشه بشكل سليم.



 

  
 

 جع الصدى نيابةً عن الطفل للجهات االتصالية التي يتعامل معهـا  رقدما كما على الوالدين أن ي
 ،ومقدمي الخدمات المتنقلةومنتجي مواد الطفل، ومواقع شبكة اإلنترنت،  ،المذيعين: من ،الطفل
قـدم  للبقاء على اتصال دائم مع هذه الجهات وتحديد نقاط الضعف والقوة في المحتـوى الم  ذلك

 .(Digital Childhood, 2015, 5) للطفل
 وتعريفـه ثقافـة    ،شاركة في الحياة االجتماعيـة على األسرة أن تقوم بإعداد وتهيئة الطفل للم

وتزويده بالمهارات الالزمة ليكون عضواً فعاالً فـي عصـر المعلومـات والعصـر      ،المجتمع
ين األفـراد باسـم "المـواطن   شار إلى )، حالياً ي٨٧، ٢٠٠٢(عبد الفتاح أبو معال،  التكنولوجي

ند والدتهم، فمن أجل فهم طبيعة تعامـل  حاطة بالتقنية مم أصبحت موذلك ألن حياته ،"الرقمين
الصحيح على األسرة النظر بدقـة فـي    التوجيهالطفل مع جميع وسائل اإلعالم ولتوجيه الطفل 

أهمية التكنولوجيا في حياة األطفال وما هـو دورهـا الصـحيح الـذي يجـب أن تقـوم بـه         
)Vittrup,b. et al., 2016 ,45(.  

لقنـوات   شاهده األطفال من برامج في امما سبق يتضح أنه يجب على الوالدين أن يتدخال فيما ي
دور إيجابي تجـاه حيـاة   ب القياممثل سوى خطوة واحدة في ؛ ولكن هذا ال يوغيرها من وسائل اإلعالم

لذلك البد من فلتـره رسـائل وسـائل    ؛ نب تأثيرها السلبي في كل األوقاتوليس باإلمكان تج ،األطفال
ناخ غيـر قمعـي يسـمح    اإلعالم وتطوير مهارات التساؤل حول تلك الرسائل وتحليلها وتقييمها في م

واالسـتماع  ، مع العمل جنباً إلى جنب مع األطفـال ، بالحوار والشفافية والمصارحة بين الطفل ووالديه
القصـوى مـن    االستفادةوتمكينهم من ، شكل بيئتهموت، إلى احتياجاتهم والنزول إلى خبراتهم الصغيرة

العصـر الـذي تعيشـه     فـي  ومسئولةالفرص التي تتيحها التكنولوجيا، حتى يتصرفون بطريقة آمنة 
ـ    ، والمشاهدة الصحية االستخداممع تطوير عادات ، البشرية ائل والغرس فـي وجـدان الطفـل أن وس

ه أن يستغلها فيما هو نـافع  لذا يجب علي ؛تعلم اإلنسانبعد يوم هي نتاج ل االتكنولوجيا التي تخترع يوم
  .ومفيد
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  المراجع باللُغة العربية: -أوالً
 مشروع نشر وتعليم مبادئ  ، عنورقة عمل مقدمة للدورة التدريبية األولى، اإلعالمية التربية ومبادئ مفهوم. )٢٠٠٩( الجندي إبتسام

جنـة الوطنيـة للتربيـة    الل اليونسكو، ،٢٩/١١/٢٠٠٨ : ٢٥/١٠ اإلعالم مجال في والدارسين للعاملينومهارات التربية اإلعالمية 
 ، القاهرة.والعلوم والثقافة

  ماجستير رسالة الثانوية، المرحلة تالميذل االجتماعية والمسئولية المشاركة بين العالقة:واألخالق العقيدة. ) ١٩٨٢(  الشافعيإبراهيم 
 .شمس عين جامعة التربية، كلية ،منشورة غير

  العربي التراث إحياء دار، القاهرة: يطالوس المعجم. ) ١٩٧٢(  أنيس، وآخرونإبراهيم. 

 اإلذاعـات  مجلـة  المـواطن،  صحافة ظهور و مرسل إلى المتلقي تحول في الجديدة اإلعالم وسائل دور ).٢٠١١( بعزيز إبراهيم 
 ).١مجلد ( )،١ج.( ،)٣ع. ( ،العربية

 الـدلتا ، طنطـا:  ١ط ،)٢.٠كنولوجيـا (ويـب   تربويات تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين: ت .)٢٠١٢( إبراهيم عبد الوكيل الفار 
 .الحاسب لتكنولوجيات

 الكويت،جامعة  :الكويت ،التربوية المجلة الكويت، بدولة الثانوية المرحلة في التفكير تنمية في المدرسة دور. )١٩٩٢( كرم إبراهيم 
 .)٢٥(ع. 

 ٦٢٧(، ع. فبراير، مجلة العربي ،رقابة ناعمة ..الشبكات االجتماعية .)٢٠١١( أحمد أبو زيد.( 

 ) القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع.االتصال الجماهيري بين اإلعالم والتطويع والتنمية). ١٩٩٨أحمد بدر ، 

  ،مكتبة األنجلو :، القاهرةقائمة مالحظة لتقويم طالب التربية العملية). ١٩٨٢( مينأمحمد وأحمد القاني. 

 ٣٢( مجلد ،سبتمبر ،الفكر عالم مجلة ،الكويت ،الوطنية الثقافات وتفكيك الحداثة عولمة). ٢٠٠٢( زايد أحمد.( 

 ) المعرفة دار: القاهرة ،المعاصر والمجتمع الجماهيري االتصال ).٢٠٠٥أحمد طلعت البشبيشي. 

 المجتمعيـة  القضايا في الفلسطيني الشباب مشاركة تنمية في االجتماعي التواصل شبكات دور. )٢٠١٣( حمودة محمد يونس أحمد ،
 .العربية الدول جامعة ،العربية والدراسات البحوث معهد ،اإلعالمية الدراسات قسم ،منشورة غير ماجستير رسالة

 ) ٢(ع.  يونيو، ،مجلة نادي اإلعالمالثورات العربية تصنع إعالمها الخاص،  .)٢٠١١أس زرزر(. 

 ) ٢٠٠٧أسامة ربيع أمين .(برنامج التحليل اإلحصائي باستخدام Spss٢، ط) دار األنجلو المصرية. )، القاهرة:١، ج 

 المصـري  الفساد قضايا حول بالمعلومات الجامعي الشباب إمداد في بوك الفيس دور .)٢٠١٤( حسانين الرحمن عبد محمد أسامة ،
 .شمس عين جامعة ،للطفولة العليا الدراسات معهد األطفال، وثقافة اإلعالم قسم ،منشورة غير دكتوراه رسالة

 العلمي للمؤتمر مقدم بحث ،والمسئولية الحرية بين االجتماعية الشبكات مواقع عبر السياسة السخرية .)٢٠١٤( عثمان أحمد إسالم 
 كلية اإلعالم، جامعة القاهرة. ،م)٢٠١٤ يونيه ٣٢ -٢٢(  ٢٠١٤ دستور ظل في المصري اإلعالم مستقبل: العشرون الدولي

 الزقازيق:  ،يا االتصال اإلعالمي التفاعلي في عصر الفضاء اإللكتروني المعلوماتي والرقميتكنولوج ).٢٠٠٥( أسماء حسين حافظ
 .الدار العربية للنشر والتوزيع

 ) اإلسـكندرية: المكتـب   تنمية التفكير اإلبداعي للطالب في ضوء استراتيجيات التعلم البنـائي ). ٢٠١١أسماء زكي محمد صالح ،
 الجامعي الحديث.

 أسماء المحلية األحداث متابعة في نترنتاإل على الفيديو ملفات مضامين على المصري الشباب اعتماد ).٢٠٠١( المجيد دعب سعدم :
 .حلوان جامعة اآلداب، كلية ،اإلعالم قسم ،منشورة غير ماجستير رسالة ،دراسة مسحية

 والتوزيع للنشر العربي القاهرة: ،العربي التربوي اإلعالم تحديات .)٢٠١١(  حإسماعيل عبد الفتا. 

 األردنيـة  المملكـة  فـي  الخاصة المدارس في بها المؤثرة والعوامل اإلعالمية التربية واقع .)٢٠١٢( أحمد وخلود حامد، أشجان 
 .)١( مجلد)، ٦ع. ( األردن،، يوليو ،المتخصصة التربوية الدولية المجلة طالبها، نظر وجهة من الهاشمية

 العالقات االجتماعية التفاعلية باإلنترنت ورسائل الفضائيات على العالقـات االجتماعيـة    ). أثر شبكات٢٠٠٩حسن ( جالل أشرف
بحث واالتصالية لألسرة المصرية والقطرية: دراسة تشخيصية مقارنة على الشباب وأولياء األمور في ضوء مدخل اإلعالم البديل، 

 . ة اإلعالم، جامعة القاهرةكلي، م٢٠٠٩فبراير  لمؤتمر اإلعالم واألسرة وتحديات العصر مقدم

 فرنساجديدة في التربية اإلعالميةالتجاهات الاالخاص بالمؤتمر الدولي بجامعة تولوز ). ١٩٩٠( ثومان إليزابيث ،. 

 ع.  مـايو،  ،مجلة دراسات المعلومات، متطورة مكتبية خدمات تقديم فى االجتماعية الشبكات استخدام ).٢٠١٠( مجاهد جمال أماني
)٨.( 

 كلية ،يناير ،اإلعالمية الدراسات مجلة القومية، الصحفية المؤسسات في والتمويل واإلدارة الملكية مشكالت )٢٠٠٤( العباسي أميرة 
 .)١١٤(ع.  ، القاهرة جامعة ،اإلعالم



  
 

 
 

 عكاظ مؤسسة الرياض: ،االبتدائية المرحلة تالميذ لدى التربوية البيئة تلوث .)٢٠٠٦( اليماني أميرة. 

 االجتماعيـة،  المسـئولية  إطار في الخاصة والعربية المصرية الفضائية للقنوات السياسية التأثيرات .)٢٠٠٨( فرج سماح األميرة 
ج.  القـاهرة،  جامعةكلية اإلعالم،  ،٢٠٠٨يوليو  والمسئولية الحرية بين لإلعالم عشر الرابع السنوي العلمي للمؤتمر مقدمة دراسة

)١.( 

 دراسـة  :والمكتبة األخصائي على وتأثيرها االجتماعية الشبكات. ")٢٠٠٩( العال عبد خليفة محمد هبهو السيد، سليمان عادل أمينة 
، اإلدارة مصر في والمعلومات المكتبات ألخصائي عشر الثالث لمؤتمرل ةمقدم دراسة بوك، الفيس لموقع واالستخدام للتواجد شاملة

 .والمعلومات للمكتبات ةالمصري لجمعيةالعامة للمكتبات، جامعة حلوان بمشاركة ا

 جالل، شوقي :ترجمة ،الحاضر الوقت حتى عشر السابع القرن منذ واإلنسان التكنولوجيا وسلطة قوة اآللة ).٢٠٠٠( بوكتان ار أي 
 .المعرفة عالم سلسلة :الكويت

  ،دراسةب بعض الدول، ). تصور مقترح لدور المدرسة في التربية اإلعالمية في ضوء تجار٢٠٠٩رباح رمزي (وإيناس إبراهيم 
 جامعـة  ،٢٠٠٩ أبريـل ٢٦-٢٥ العلمي البحث أكاديميةبللمؤتمر العلمي العربي الرابع (التعليم وتحديات المستقبل) المنعقد  ةمقدم

   .سوهاج

  ،جامعـة  رسالة ماجستير غير منشورة.. الشبكات االجتماعية واإلعالم الجديد،  ٢). الويب٢٠٠٩مرزوقي حسام (وبخوش أيمان ،
 .، الجزائرجيبا

 ) مدخل دمج تقنية المعلومات في التعليم للتربية اإلعالمية: إطار مقترح للتعليم العـام السـعودي،   ٢٠٠٧بدر بن عبد اهللا الصالح .(
، الرياض: وزارة التربية والتعليم بالمملكـة  ٢٠٠٧مارس  لمؤتمر الدولي األول للتربية اإلعالمية: وعي ومهارة اختياربحث مقدم ل

  .اإلعالمية للتربية الدولية المنظمة مع بالتعاونية السعودية العرب

 ) مقدمة للمؤتمر السابع  بحثية ورقةدور مواقع التواصل االجتماعي في إحداث التغيير: مدخل نظري،  .)٢٠١٢بشرى جميل الراوي
 .، األردن، جامعة فيالدلفيا، كلية اآلداب٢٠١٢نوفمبر  ٨ -٦ عشر بعنوان: ثقافة التغيير

 الحاسب لعلوم العربية، كمبيوساينس :القاهرة، اإلنترنت الستخدام العلمي الدليل). ١٩٩٧( شاهين بهاء.  

 ) ملـف  ٢٠٠٥فبرايـر  ٩، التربية ووسائل االتصال: الباهيـة ذات الريـاح الخمـس   ). ٢٠٠٥بيان مدريد ،DOC،    تـم زيارتـه
 goo.gl/cKodBf ١ ومتاح على الرابط التالي: ٢٦/١٢/٢٠١٣

 في مقارنة دارسة األردني الشباب احتياجات تحقيق في االجتماعي التواصل شبكات دور  .)٢٠١٢( منصور رشيد منصور تحسين 
 ريـة النظ التحـديات ..الجديد اإلعالم :واالتصال لإلعالم السعودية للجمعية السادس السنوي للمنتدى مقدمة ورقة االجتماعي، النوع

 .سعود الملك جامعةالرياض:  ،والتطبيقية

 جامعـة  التربية، كلية ،منشورة غير ماجستير رسالة الشخصية، سمات وبعض االجتماعية المسئولية. ) ١٩٨٨(  كيره محمد تيسير 
 .، بنهاالزقازيق

 لبحـوث  الثانية الدراسية الحلقة في مقدمة دراسة اإلعالم، لبحوث الحديثة المجاالت كأحد التربوي اإلعالم. )١٩٩٦( كامل ثروت 
 .القاهرة جامعةكلية اإلعالم،  ،اإلعالم

 ) يونيو، العـراق،   ،مجلة الباحث اإلعالميالبيئة الجديدة لالتصال واإليكوميديا عن طريق "صحافة المواطن،  .)٢٠١٢جمال الزرن
 ).١٧(ع.  كلية اإلعالم، جامعة بغداد،

 األهـرام اليـومي   مقالـة منشـورة بجريـدة   ، ومواقعها الصحافة تغزو الداللية ويبال تكنولوجيا ).٢٠٠٩( غيطاس محمد جمال 
 goo.gl/m1T0vp ، متاح على الرابط التالي:٢٠/١٠/٢٠٠٩

 ) متروبول للطباعة والنشر :القاهرة ،حقيقة الفيس بوك عدو أم صديق .)٢٠٠٨جمال مختار. 

 ماجسـتير  رسالة ،لدى طالب المرحلة الثانوية االجتماعية المسئولية.  فاعلية برنامج إرشادي لتنمية ) ٢٠٠٨(  جميل محمد قاسم 
 ، الجامعة اإلسالمية بغزة.التربية كلية ،منشورة غير

 والنشر للدراسات العربية المؤسسة :بيروت الخطيب، عمر ترجمة ،١، طمدخل: الجماهيري االتصال. )١٩٨٧( بيتر جون. 

 للنشر المريخ دار: الرياض العرابي، خضر ساعد: ترجمة ،ورسالة وسيلة اإلعالم .)١٩٨٩( ميرل جون. 

  الكتب عالم، القاهرة: ٥ط، االجتماعي النفس علم .) ١٩٨٤( حامد عبد السالم زهران. 
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 التربية لتحقيق اإلعالم ينمضام في التفكير لتنمية المناهج وأدوار واإلعالم التربية حول روي). ٢٠٠٧( يحي أحمد عايل بن حسن 
، الرياض: وزارة التربية والتعليم ٢٠٠٧مارس لمؤتمر الدولي األول للتربية اإلعالمية: وعي ومهارة اختياربحث مقدم ل، اإلعالمية

 .اإلعالمية للتربية الدولية المنظمة مع بالتعاونبالمملكة العربية السعودية 

 اللبنانية المصرية الدار :القاهرة ،مقارنة دراسة: اإلعالمي العمل أخالقيات .)١٩٩٤( مكاوي عماد حسن. 

 القاهرة:  ،أثر برنامج لتنمية مهارات المشاهدة الناقدة للتليفزيون على عينة من األطفال المصريين. )٢٠١٠( حسن محمد على خليل
 ).١٣( مجلد)، ٤٦ع. (، مجلة دراسات الطفولة

 المسؤولية لمؤتمر مقدم بحث ،الشباب لدي االجتماعية المسئولية تنمية في تماعياإلج التواصل مواقع أثر ،)٢٠١١( عوض حسني 
 .فلسطين نابلس، المفتوحة، القدس جامعة ،م٢٠١١سيبتمبر٢٦الفلسطينية للجامعات المجتمعية

 والنشر للطباعة برس رحمةالقاهرة:  ،١ط ،اإللكتروني اإلعالم .)٢٠٠٦( شفيق حسنين. 

 القـاهرة: دار فكـر وفـن     ،الجديد واإلعالم البديل تكنولوجيات جديدة في عصر ما بعد التفاعلية اإلعالم. )٢٠١٠( ـــــــ
 للطباعة والنشر والتوزيع.

 جامعـة ، التربية كلية ،منشورة غير دكتوراه رسالة تجريبية، دراسة :االجتماعية المسئولية. تنمية ) ١٩٩٠(  حسين حسن طاحون 
 عين شمس.

 ) القاهرة: دار الفكر العربي.ة في دراسة وسائل وأساليب االتصالمقدم). ١٩٨٧حمدي حسن ، 

 ١٩٩١ العربي، الفكر دار :القاهرة ،اإلعالم لوسائل اإلخبارية الوظيفة ).١٩٩١( ـــــــ. 

 هرة،القا ،مجلة دراسات في التعليم الجامعي). دور التربية في مواجهة تداعيات العولمة على البوابة الثقافية، ٢٠٠٤( ـــــــ 
 ).٧. (ع

 الثقافية الشؤون دار :بغداد ،العام الرأي نظرية ).١٩٩٢( سميسم حميدة. 

 دراسة :المصرية الجامعات طالب لدى السياسي الوعي بدرجة وعالقته واإلنترنت التفاعلي االتصال تكنولوجيا .)٢٠٠٣( جنيد حنان  
 ).١٨(ع.  ،اإلعالم لبحوث المصرية المجلة المصرية، الجامعات طالب على

 على ميدانية دراسة الشباب لدي االجتماعي التواصل لمواقع الخبري المضمون مصداقية). ٢٠١٢( المحسن عبد وبسنت أحمد، دينا 
 اإلعـالم  بعنـوان  واالتصـال  لإلعـالم  السـعودية  للجمعيـة  السـادس  السـنوي  لمنتدىل مقدم بحث السعودي، الشباب من عينة

 .سعود الملك جامعة: الرياض ،م٢٠١٢ أبريل يةوالتطبيق النظرية التحديات..الجديد

 لمؤتمر الـدولي األول  لدراسة مقدمة  ،اإلعالم لوسائل النقد ملكات وتنمية الدراسية المناهج). ٢٠٠٧( الكريم العبد حسين بن راشد
 مـع  بالتعـاون السعودية ، الرياض: وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية ٢٠٠٧مارس للتربية اإلعالمية: وعي ومهارة اختيار

 . اإلعالمية للتربية الدولية المنظمة

 ) ١٦، يونيـه، ع. ( المجلة المصرية للدراسات النفسـية الوجه المكمل للداللة اإلحصائية،  –). حجم التأثير١٩٩٧رشدي منصور ،(
 ).٧مجلد (

 بحث مقـدم لمـؤتمر اإلعـالم    إلنترنت، استخدامات الشباب الجامعي لموقع يوتيوب على شبكة ا ).٢٠٠٩( د أمينحرضا عبد الوا
 .، كلية اإلعالم، جامعة البحرين٢٠٠٩ابريل  ٩-٧ الجديد: تكنولوجيا جديدة لعالم جديد

 للعنف المصريين األطفال من عينة إدراك في اإلعالمية للتربية برنامج استخدام فاعلية ).٢٠١٣( خطاب محمود الرازق عبد ريهام 
 .شمس عين جامعة للطفولة، العليا الدراسات معهد األطفال، وثقافة اإلعالم قسم ،منشورة يرغ دكتوراه رسالة التلفزيوني،

 ) مركـز  الريـاض:  ، السعودي وسبل تنميتهـا  واقع المسئولية الشخصية االجتماعية لدى الشباب). ٢٠٠١زيد أبن عجر الحارثي
 الدراسات والبحوث.

 النخبة تراها كما) والخاصة الحكومية( المصرية التليفزيون لقنوات الجتماعيةا المسئولية). ٢٠١١( الحليم عبد اللطيف عبد سارة – 
 .القاهرة جامعة اإلعالم، كلية والتلفزيون، اإلذاعة قسم ،منشورة غير ماجستير رسالة ميدانية، تحليله دراسة

 اإلذاعـة  اتحـاد  :القـاهرة  ،اإلذاعـي  الفن مجلة اإلعالم، وسائل مع الشباب تعامل نحو اإلعالمية التربية ).٢٠٠٨( طايع سامي 
 .)١٩٢(ع.  ،والتلفزيون

 غير ماجستير رسالة. الشاملة للجودة القومية المعايير ظل في اإلعالمية التربية في مقترح منهج ).٢٠١٠( أحمد الحكيم عبد سامية 
 .المنصورة جامعة  النوعية، التربية كلية تربوي، إعالم تدريس وطرق مناهج قسم ،منشورة

 كلية التربية النوعية، جامعة المنيا.)٢( ملحق لمحاضرات سياسات اإلعالم التربوي). ٢٠١٢( اج على عبد اهللاسر ، 

 للمؤتمر العـالمي الثـاني لإلعـالم     بحث مقدم ،اإلعالم الجديد وقضايا المجتمع: التحديات والفرص .)٢٠١١( سعود صالح كاتب
 .ا، اندونيسيم٢٠١١ديسمبر ١٥ – ١٣ لتحديات والفرصا –اإلسالمي: اإلعالم الجديد وقضايا المجتمع 



  
 

 
 

  لمؤتمر الـدولي األول للتربيـة   دراسة مقدمة ل، الثقافة التربوية والثقافة اإلعالمية تكامل أم تناقض؟). ٢٠٠٧( عبد اهللا حاربسعيد
 المنظمـة  مـع  بالتعاونلسعودية ، الرياض: وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية ا٢٠٠٧مارس اإلعالمية: وعي ومهارة اختيار

 .اإلعالمية للتربية الدولية

 على مسحية دراسة: المتحققة واإلشباعات لإلنترنت البحريني الجامعي الشباب تعرض دوافع ).٢٠٠٤( النجار الغريب محمد سعيد 
 ).٢٣(ع.  م،٢٠٠٤ ديسمبر -يوليه ،اإلعالم لبحوث المصرية المجلة ،البحرين جامعة طالب من عينة

 للجامعات النشر دار: القاهرة ،الرأسمالية النظم في الصحافة حرية أزمة ).١٩٩٥( صالح سليمان. 

 والتوزيع للنشر الفالح مكتبة: اإلمارات، ١ط، اإلعالم أخالقيات .)٢٠٠٢( ـــــــ. 

 الفالح مكتبة: الكويت ،١ط ،اإلعالم وحرية االتصال ثورة. )٢٠٠٧( ـــــــ. 

 غيـر  دكتـوراه  رسـالة  ،العربية مصر جمهورية في األساسي التعليم بمرحلة اإلعالمية التربية). ٢٠٠٨( الدسوقي محمد سماح 
 .القاهرة جامعة التربوية، البحوث و الدراسات معهد ،منشورة

 للبحـوث  القـومي  المركـز اإلسكندرية:  ،العولمة عصر في األساسي بالتعليم اإلعالمية التربية ).٢٠١٠( ـــــــــــ 
 .الجديدة الجامعة دار ،والتنمية التربوية

 المصرية األنجلو مكتبة، القاهرة: المسلمة الشخصية و االجتماعية المسئولية. ) ١٩٨٦(  سيد أحمد عثمان . 

 المصرية األنجلو مكتبةالقاهرة: ، اجتماعية نفسية دراسة االجتماعية المسئولية. )١٩٧٣( ـــــــــ . 

 المصرية األنجلوالقاهرة: مكتبة  ،قي للمسؤولية االجتماعيةالتحليل األخال). ١٩٩٦( ـــــــــ.  

 المجلة  ،. أدوار مستخدمي المواقع اإللكترونية في صناعة المضامين اإلعالمية: دراسة في المفاهيم وبيئة العمل)٢٠٠٨( السيد بخيت
 .)٢(ع. ، جامعة القاهرة، المصرية لبحوث الرأي العام

 اإلعالمية. المكتبة :القاهرة ،االجتماعية والتأثيرات والتحديات المخاطر االتصال، نولوجياتك). ٢٠٠٠( اللبان درويش شريف 

 العربيـة  اإلمارات دولة بمدارس اإلعالمية التربية مفهوم نشر في االتصال تكنولوجيا استخدام .)٢٠١٣( سليمان اهللا رحمة شريفة 
 .القاهرة جامعة اإلعالم، كلية، ةقسم العالقات العام ،منشورة غير دكتوراه رسالة ،المتحدة

 المجلـة  ،"٢٠١٠ التشـريعية  االنتخابات تغطية في) تويتر( المصغر التدوين موقع استخدام .)٢٠١١( زغيب حامد الفقار ذو شيماء 
 .)٣٨، ع .(القاهرة جامعة ،اإلعالم كلية ،٢٠٠١٤ ديسمبر – يوليو ،اإلعالم لبحوث المصرية

 ع. ، دمشق جامعة مجلة اإلعالمية، للعولمة السلبية التأثيرات مواجهة من الجامعي الشباب مكينت دواعي .)٢٠١٢( جيدوري صابر
 ).٢٨( مجلد)، ٤(

 والتوزيع والنشر للطباعة الدين عالء داردمشق:  ،الدولي اإلعالمي والتبادل العوامل ).١٩٩٩( البخاري محمدو فلحوط، صابر. 

 ) عبيكان للطباعة والنشر. مكتبة الُ :الرياض ،٤، طلبحث في العلوم السلوكيةالمدخل إلى ا). ٢٠٠٦صالح بن حمد العساف 

 والنشر للدراسات أرام دار :عمان ،٤ط ،المعاصرة المجتمعات في واإلعالم االتصال). ٢٠٠٤( إصبع أبو خليل صالح. 

 التعلـيم،  لتكنولوجيا المصرية الجمعية: القاهرة ،التربية مظلة تحت معاُ العمل إلي دعوة: واإلعالم التعليم). ١٩٩٤( جوهر صالح 
  .الثالث الكتاب)، ٤م(

 رسـالة  اإلعداديـة،  المرحلة تالميذ لدي اإلعالمي الوعي تنمية في التربوي اإلعالم دور). ٢٠٠٥( الصعيدي محمد محمد طارق 
 .مسش عين جامعة، للطفولة العليا الدراسات معهد، الطفل وثقافة اإلعالم قسم، منشورة غير دكتوراه

 وائل دار: عمان ،٢ط ،والمجتمع األعمال وأخالقيات االجتماعية المسؤولية .)٢٠١٠( العامري مهدي صالحو الغالبي، محسن طاهر 
 .والطباعة للنشر

 فـي  هيئـة  أعضـاء  نظـر  وجهة من الجامعية المرحلة في اإلعالمية التربية تفعيل. )٢٠٠٩( الخيري عطاس بن عقيل بن طالل 
 ى.القر أم جامعة، التربية كلية والمقارنة، اإلسالمية التربية سم، قمنشورة غير دكتوراه رسالة ،ةالسعودي الجامعات

 الرأي برامج على تطبيقية دراسة: الخاصة المصرية الفضائية للقنوات االجتماعية المسئولية أبعاد .)٢٠٠٣( خليل الغفار عبد عادل 
 ،والتطبيـق  النظريـة  بـين  اإلعالم أخالقيات بعنوان اإلعالم، لكلية التاسع السنوي العلمي للمؤتمر مقدم بحث ،٢دريم بقناة المقدمة
 .)٣( ج القاهرة، جامعة اإلعالم، كلية القاهرة،

 الجزائر، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية.رسالة ماجستير غير منشورة، صحافة الجزائريةال الجريمة في). ٢٠٠٩( عايش حليمة ، 

 القاهرة: مكتبة الشروق. ،قاتيوالتطب والوسائلالمفاهيم  دیالجد اإلعالم .)٢٠٠٨( صادق مصطفى عباس 

 ) العـراق،  ، مجلة العلوم السياسية). دور شبكات التواصل االجتماعي فى الثورات الربيع العربي، ٢٠١٢عبد الجبار أحمد عبد اهللا
 ).٤٤(جامعة بغداد، ع. 



 

  
 

 منشورة ماجستير رسالة تاريخها،، مجاالتها ،مفهومها: المعاصر العربي المجتمع في اإلعالمية التربية). ٢٠٠٨( دولة الجبار عبد، 
 .كلمنتس سانت جامعة ،واإلعالم الصحافة كلية

 نانسي مكتبة: دمياط ، االتصال علم إلي مقدمة ).٢٠٠٦( درويش الرحيم عبد. 

 التقليدية، االتصال بوسائل وعالقته اإلنترنت عبر االجتماعي التواصل لمواقع الجامعي الشباب تعرض ).٢٠١٢( حسن الصادق عبد 
 .الرياضب العامة األمانة واإلعالمية، الثقافية الشئون قطاع ،م٢٠١٢يناير العربية الخليج لدول التعاون لمجلس مقدم بحث

 بغداد جامعة :بغداد ،والدعاية اإلعالم .)١٩٦٨( حمزة الطيف عبد. 

 ٢، ع (تونس ،العربية الدول إذاعات إتحاد مجلة ،واإلعالم االتصال وسائل علي التربية ).٢٠٠٥( الشيخ بن القادر عبد.( 

 غيـر  ماجسـتير  رسـالة  ميدانية، دراسة: االجتماعي التواصل لمواقع العربي الشباب استخدام). ٢٠١٣( باحاج صالح الكريم عبد 
 .العربية دولال جامعة ،العربية والدراسات البحوث معهد اإلعالمية، الدراسات قسم ،منشورة

 الوطنية فهد الملك مكتبة ،المكرمة مكةالسعودية:  ،التعليمية االتصال وسائل ).١٩٩٨كناره ( محمد إحسان عطار، إسحاق اهللا عبد. 

 ورقـة مقدمـة لمنتـدى اإلذاعـة     . المعالجة الخبرية التلفزيونية بين المهنية والمتطلبات السياسية"، ) ٢٠٠٥(  عبد اهللا المحرزي
 ، جامعة السودان.ونوالتلفزي

 ) ٥٥٠م الكويت، ع. (٢٠١١يونيو -، مايومجلة الوعي اإلسالمي). وكاالت األنباء واإلعالم الجديد، ٢٠١١عبد اهللا بدران(. 

 لمؤتمر الدولي األول دراسة مقدمة ل، التعليمية العملية في االنترنت في االتصال خدمات استخدام). ٢٠٠٧( العزيز عبد بن اهللا عبد
 مـع  بالتعـاون ، الرياض: وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية ٢٠٠٧مارس ة اإلعالمية: وعي ومهارة اختيارللتربي

 . اإلعالمية للتربية الدولية المنظمة

 اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية.١، طسوسيولجيا االتصال واإلعالم). ٢٠٠٥( عبد اهللا محمد عبد الرحمن ، 

 قسم ،منشورة غير دكتوراه رسالة، مقترح تصور: السعودية الجامعات في اإلعالمية التربية تطبيق .)٢٠١٣( سلمي بن المجيد عبد 
 .سعود الملك جامعة ،التربية كلية التربوية، السياسات

تـم   PDF، ملف سات والبحوثموقع المنشاوي للدراب ورقة بحثية منشورة ). الغزو الثقافي وتأثيراته التربوية،٢٠٠٩المهيمن الديرشوي ( عبد
  goo.gl/D7RohP ومتاح على الرابط التالي: ١٢/١/٢٠١٤زيارته 

 للمدرسة، الغائب الدور - والبصرية السمعية اإلعالم وسائل مع التعامل على والتربية العربي الطفل. )٢٠٠٥( بوخنوقة الوهاب عبد 
 .)٢، ع. (العربية الدول إذاعات إتحادتونس،  ،ةالعربي اإلذاعات مجلة

  األردن: دار أسامة للنشر والتوزيع. ،١ط ،اإلعالم الرقمي اإللكتروني .)٢٠١٢(عبير الرحباني 

 التشـاركية،  الثقافـة  تحديات ضوء في بمصر الجامعي قبل التعليم بمرحلة اإلعالمية للتربية مستقبلية رؤية .)٢٠٠٨( جابر عصام 
 .)٢(ج. ) ١٣٧(ع.  م،٢٠٠٨ر سبتمب ،األزهر جامعة التربية كلية بمجلة منشور بحث

 اإلعالم لبحوث المصرية المجلة ،اإلعالم تطور مراحل على وانعكاساتها االتصال وسائل ثورة ).٢٠٠٠( الموسى سليمان عصام، 
 ).٢٧(ع. 

 ) مجلـة دراسـات فـي الخدمـة     ماعات الالصفية، الج مقياس تنمية المسئولية االجتماعية). ٢٠٠٣عصام عبد الرازق فتح الباب
 .)٢ج. ( )،١٤ع ( ،، جامعة حلواناالجتماعية والعلوم اإلنسانية

 الجديدة الجامعة داراإلسكندرية:  ،مقارنة دراسة :التربوي اإلعالم .) ٢٠٠٨(  الرفاعي محمود عقيل. 

 ٤٧٣٦( ع. ،السـعودية  االقتصـادية  جريدةنشور بم ةمقال العربي، اإلعالم إصالح سر يملكون المعلمون ).٢٠٠٦( بكار عمار،( 
  goo.gl/UgyNIv م، المقال متاح على الرابط التالي:٢٠٠٦سبتمبر  ٢٩ الجمعة

 يمكـن  ايوم ٢٨ بتاريخ ،العربية قناة بموقعمقالة منشور  ،عالمي لتغير مقدمة..  واليوتيوب البلوتوث أفالم. )٢٠٠٧( ــــــ 
     goo.gl/ij99fD :التالي الرابط خالل من اإلطالع

، متاح عبر الـرابط  مدونة عمارة توكمقالة منشور باالجتماعية،  الشبكات مواقع مستخدمي وأرقام لمؤشرات قراءة)، "٢٠١١( ، ــــــ
   goo.gl/oyr9OT التالي:

 رسـالة  ،المجتمعية وقيمهم االجتماعي التواصل شبكات لمواقع المصري الشباب استخدام بين العالقة .)٢٠١١( أسعد محمد عمرو 
 .ة، كلية اإلعالم، جامعة القاهروالتلفزيون اإلذاعة قسم ،منشورة غير ماجستير

 رسـالة دكتـوراه غيـر     ،دة الناقدة على عينة من األطفال المصريينأثر استخدام برنامج للمشاه .)٢٠٠٦( غادة حسام الدين محمد
 .القاهرة: معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس ،منشورة

 ) .القاهرة، دار الفكر العربي.٣، ط علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري )،١٩٧٩فؤاد البهي السيد ، 



  
 

 
 

 القاهرة: دار الفكر العربي.٣، طقياس العقل البشري والجداول اإلحصائيةعلم النفس اإلحصائي و). ١٩٩٨( ـــــــــ ، 

 والمعلومات والتوثيق لألرشيف العربية المجلة، الداللي الويب تطبيقات ظل في الداللي البحث محركات ).٢٠١٠( بامفلح سعيد فاتن ،
 ).٣اإلنسانية ع .( والعلوم اآلداب كلية ،المعلومات علم قسم

 الثانوية المرحلة طالبات من عينة لدى االجتماعية المسئولية تنمية في إرشادي برنامج فاعلية ).٢٠٠٢( العامري سعيد سالم فاطمة 
 .المتحدة العربية اإلمارات جامعةكلية التربية،  ،منشورة غير ماجستير رسالة المتحدة، العربية اإلمارات بدولة

  لمؤتمر الدولي لدراسة مقدمة  ،لمين لوسائل اإلعالم وانعكاساته على الناشئةتعرض المع). ٢٠٠٧( بن حسن أخضرفايزة بنت محمد
 مع بالتعاون، الرياض: وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية ٢٠٠٧مارس األول للتربية اإلعالمية: وعي ومهارة اختيار

 .اإلعالمية للتربية الدولية المنظمة

 القاهرة، رسالة ماجستير غير منشورةأخالقيات نشر الجريمة الخاصة: دراسة تحليلية مقارنة، ). ٢٠٠٥( عامر فتحي حسين أحمد ،
 معهد البحوث والدراسات اإلعالمية، جامعة الدول العربية.

 ية،اإلسكندر ثقافة قصر ،إسكندرية أمواج مجلة االلكترونية، الحياة واقع من دراسة في االلكتروني التواصل). ٢٠٠٦( فراولة فريدة 
   ).٢٩( ع

 ) الرياض، الكتاب متاح على الرابط التـالي: التربية اإلعالمية: كيف نتعامل مع اإلعالم). ٢٠١٠فهد بن عبد الرحمن الشميمري ، 
goo.gl/iJkR4J 

 ر والتوزيع.عمان: دار أسامة للنش ،سوسيولوجيا اإلعالم الجماهيري .)٢٠١١( فواز منصور الحكيم   

 ) القاهرة: دار الفكرة العربي.١، طاإلعالم اإللكتروني). ٢٠١٠فيصل أبو عيشة ، 

 رسـالة  الشـباب،  لمراكز المنتمين وغير المنتمين الشباب بين االجتماعية للمسئولية مقارنة دراسة. ) ١٩٧٨(  كاظم بطين ظاهر 
 بغداد. جامعة، التربية كلية ،منشورة غير ماجستير

 المسئولية االجتماعية للعالقات العامة في الوحدات االقتصادية، دراسة ميدانية على عينة من شركات ١٩٨٩حمد فريد (كريمان م .(
 القاهرة. كلية اإلعالم، جامعة ،رسالة دكتوراه غير منشورةالقطاعين العام والخاص، 

 منشورة غير دكتوراه رسالة الجمهور، من عينة ليع اإلعالمية للتربية مقترح برنامج فاعلية ).٢٠١٠( توفيق وجدي محمد لمياء، 
 .شمس عين جامعة، للطفولة العليا الدراسات معهد الطفل، وثقافة إعالم قسم

 المشرق دار :بيروت، ٢١ ط ،واألعالم اللغة في المنجد. ) ١٩٧٢(  لويس معروف. 

 اإلعالميـة  التربية مجلة، واإلعالم التربية بين العالقة يرتجس: اإلعالمية التربية). ٢٠٠٧( اإلعالمية للتربية األول الدولي المؤتمر 
 .اإلعالمية للتربية الدولية المنظمة مع بالتعاون السعودية العربية بالمملكة والتعليم التربية وزارة: الرياض ،م٢٠٠٧مارس

 والثقافـة  للتربية المتحدة األمم مةمنظ إلي موجهة توصيات ،الرقمية والتقنية اإلعالم عصر أجل من التربية .)١٩٩٩( فيينا مؤتمر 
 .فييناالنمسا:  ،م١٩٩٩ ابريل )اليونسكو( والعلوم

 أسامة دار: عمان ،التعليمي و التربوي اإلعالم تقنيات ).٢٠١٠( السيد لطفي ماجدة. 

 رسـالة  ،اليمنية وريةالجمه في األساسي التعليم بمرحلة اإلعالمية للتربية مقترح تصور ).٢٠١٣( غالب القادر عبد اهللا عبد مجيب 
 .صنعاء جامعة، التربية كلية، التربية أصول قسم ،غير منشورة ماجستير

 التربيـة  طـالب  تواجه التي المشكالت حل في االجتماعي التواصل مواقع دور . )٢٠١٣( الزهراني عواض بن جابر بن محسن 
 وطرق تدريس، كلية التربية، جامعة أم القرى.، قسم المناهج رسالة دكتوراه غير منشورة ،"نحوها واتجاهاتهم العملية

 دكتوراه رسالة الجامعة، شباب لدى السياسي الوعي تنمية في باإلنترنت االتصالية الوسائط بعض دور .)٢٠١٢(  عليوة السيد محمد 
 .شمس عين جامعة، واإلعالم للطفولة العليا الدراسات معهد، وثقافة الطفل قسم اإلعالم ،منشورة غير

  الرياض: دار عـالم الكتـب للطباعـة    المسئولية االجتماعية فى اإلعالم: النظرية وواقع التطبيق). ١٩٩٦بن سعود البشر (محمد ،
 والنشر والتوزيع.

 األول المنتـدى  أعمال ضمن مقدمة عمل ورقة االجتماعية، المسؤولية ثقافة ونشر السعودي اإلعالم .)٢٠١٤( ـــــــــ 
 جامعة الدمام، السعودية. ،م٢٠١٤مارس  ٦-٥ السعودية المنظمات في  اعيةاالجتم المسؤولية :عنوانب

 لمؤتمر الدولي األول للتربية اإلعالمية: وعي دراسة مقدمة ل، اإلعالمية التربية في المدرسة دور). ٢٠٠٧( الخطيب شحات بن محمد
 للتربيـة  الدوليـة  المنظمة مع بالتعاونة السعودية ، الرياض: وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربي٢٠٠٧مارس  ومهارة اختيار

 .اإلعالمية

 اللبنانية المصرية الدار: القاهرة ،للصحافة االجتماعية المسئولية. )٢٠٠٣( إسماعيل الدين حسام محمد. 



 

  
 

 المسئولية االجتماعية للصحافة المصرية: دراسة مقارنة للمضمون والقائم باالتصـال فـي   ١٩٩٦( ــــــــــــــ .(
 ، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة.رسالة ماجستير غير منشورة، ١٩٩٤ - ١٩٩١الصحف القومية والحزبية من 

 ) دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع. :، القاهرةاإلعالم التنموي والتعددية الحزبية ).٢٠٠٣محمد سعد إبراهيم 

 العربي الفكرة دار :القاهرة ،١ط ،تاالنترن إلى المنادي من اإلعالم وسائل .)٢٠٠٨( محمد، سيد محمد. 

 ) القاهرة: عالم الكتب.١، طالمدونات: اإلعالم البديل). ٢٠٠٩محمد عبد الحميد ، 

 الكتب عالم :القاهرة ،١ط ،اإلعالمي باألداء والوعي اإلعالمية التربية ).٢٠١٢( ـــــــــ. 

 ( جتماعيةاال الشبكات وخدمات االلكتروني التعليم). ٢٠١٢( راغب عبده محمدSNS( ،ع.  جامعـة المنصـورة،   ،مجلة المعلوماتية
  goo.gl/uZjhCU متوفر على الموقع التالي:)، ٢٧(

 ) رسالة ). دور اإلعالم التربوي في تدعيم االنتماء الوطني لدى الطالب الجامعيين في محافظات غزة، ٢٠٠٦محمد عطية أبو فودة
 قسم أصول التربية، كلية التربية، جامعة األزهر، غزة.، ر غير منشورةماجستي

 والتوزيع للنشر الفجر دار: القاهرة ،اإلعالمي المعجم .)٢٠٠٤( حجاب منير محمد. 

  ،١٩٩٥محمد منير سعد الدين، دراسات في التربية اإلعالمية، (بيروت: المكتبة العصرية.( 

  ،على الشباب المصري  االجتماعي التواصل لشبكات السياسية ). "التأثيرات٢٠١٣مكاوي ( ممدوح عبد اهللاومحمود حسن إسماعيل
 ).١٦مجلد ()، ٥٩ع. ( ،٢٠١٣يونيو  ،مجلة دراسات الطفولةيناير نموذجا،  ٢٥ثورة  –

 ميدانية دراسة طلبتها، لدى االجتماعية المسؤولية مفاهيم تعزيز في الجامعات دور .)٢٠١١( مهدي على وناصر جابر، زكي محمود 
مقدمة للمؤتمر الدولي األول للمسئولية االجتماعية، دراسة  .)فلسطين( غزة – األزهر وجامعة ،)ع.م.ج( حلوان جامعتي بين مقارنة

 جامعة اإلمام محمد، السعودية.

 للنشر ركالم :القاهرة ،الصحفي الفن إلى مدخل .)٢٠٠٠( الدين علم محمود. 

  ،الحديث الجامعي المكتب: اإلسكندرية، االجتماعي النفس علم. ) ٢٠٠٢( يق محمد شفومحمود فتحي عكاشة. 

 التعليم: عشر الرابع العلمي المؤتمربحث مقدم  والالمدرسية، المدرسية المعطيات بين التربوي التصادم .) ١٩٩٤(  فرحات محمود 
 .شمس عين جامعة التربية، كلية  ،١٩٩٤يوليو  ١٣-١١ واإلعالم

 تقرير صادر عن  وتويتر، بوك الفيس واقع من يناير ٢٥: التحرير إلى االنترنت من .)٢٠١١( القرار اتخاذ ودعم تالمعلوما مركز
 ، متاح على الرابط التالي:رئاسة الوزراء المصريةب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

goo.gl/X8Ziey    

  تأثير االتصال التفاعلي للبرامج االجتماعية لمحطات راديو اإلنترنت على معالجة القضايا االجتماعيـة  .)٢٠١٣(مروة وائل عمر، 
 ، قسم اإلعالم، كلية اآلداب، جامعة المنصورة.رسالة ماجستير غير منشورة

  موقع مستخدمي من نةيع راسةد ةياالجتماع العالقات في رهيوتأث ةياالجتماع الشبكات مواقع استخدام ).٢٠١٢( نومار نريمانمريم 
 لخضر، الحاج جامعة  ة،ياإلنسان العلوم كلية ،واالتصال اإلعالم علوم شعبة ،منشورة غير ماجستير  رسالة ،الجزائر في سبوكيالفا

 .الجزائر

 ) الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة: ومشكالته واقعه مصر في التربوي اإلعالم). ١٩٨٩مصطفى رجب. 

  الحديث المصريمطابع المكتب  :القاهرة ،السريع المعلومات طريق :النترنتا). ١٩٩٦( الوهاب رضا عبدمصطفى. 

 المعارف دار : القاهرة ،األقنعة اخلعوا..  السادة أيها ).١٩٩٢( محمود مصطفي. 

 ) ثقافة اإلسـالمية فـي التحصـيل    ). فعالية إستراتيجية التعلم التعاوني في تدريس مادة الحديث وال٢٠٠٨مفلح دخيل مفلح األكلبي
 ، كلية التربية، جامعة أم القرى.رسالة دكتوراه غير منشورةالدراسي ومهارات التفكير الناقد لدى طالب الصف األول الثانوي، 

 الخليج لدول العربي التربية مكتب :الرياض ،وثيقة استشراف مستقبل العمل ).١٩٩٩( الخليج لدول العربي التربية مكتب. 

 األعضاء بالدول العام التعليم في وتطبيقاتها الدراسية بالمناهج اإلعالمية الثقافة برنامج ).٢٠١٣( ـــــــــــــــــ 
 .الخليج لدول العربي التربية مكتب :الرياض ،الخليج لدول العربي التربية بمكتب

 ) دار النشر الدولي. :الرياض، جانب التطبيقيتنمية مهارات التفكير: اإلطار النظري وال ).٢٠٠٨مندور عبد السالم فتح اهللا   

 فى العربية مصر جمهورية فى الثانوي التعليم مدارس فى اإلعالمية للتربية مقترح تصور. )٢٠١٢( محمد المجد أبو الفتاح عبد مها 
 .أسوان جامعة التربية، كلية التربية، أصول قسم ،منشورة غير ماجستير دراسة الدولية، الخبرات بعض ضوء

 عشر الرابع العلمي للمؤتمر مقدم بحث. تحليلية دراسة: والمسئولية الحرية بين المصرية المدونات ).٢٠٠٨( صالح المجيد عبد مها 
 ).٢ج. ( ،القاهرة جامعة اإلعالم، كلية: القاهرة، ٢٠٠٨يوليو  والمسئولية الحرية بين اإلعالم: اإلعالم لكلية



  
 

 
 

 ) ،اإلعالميـة  التربيـة  األكاديميـة  دورةل مقدمة بحثية ورقة، الصحفي المواطن عصر في ةاإلعالمي التربية )،٢٠١٣ميري عبود 
 .بيروت، األمريكية الجامعة في والرقمية

  عمان: دار صفاء.تعليمه وتعلمه بالتفكير أنماطه ونظرياته وأسالي). ٢٠١٢(نادية حسين العفون، ومنتهى مطشر ، 

 ) القاهرة: دار الفكر العربي للتوزيع.١، طاإللكتروني تكنولوجيا التعليم). ٢٠٠٨نبيل جاد عزمي ، 

 العلمية األعمال، األسرة مكتبةالقاهرة: ، المعلومات عصر تحديات). ٢٠٠٣ى (عل نبيل. 

 الدراسـات  مركـز  يصـدرها  دراسات سلسلة ،اإللكترونية االجتماعي التواصل وشبكات المعرفة .)٢٠١٢( المعرفة مجتمع نحو 
 .)٣٩(ع.  العزيز، عبد الملك جامعة اإلستراتيجية،

 ) توصيات موجهة إلى منظمة األمـم المتحـدة للتربيـة والثقافـة والعلـوم (اليونسـكو)      ). ٢٠٠٢ندوة التربية اإلعالمية للشباب 
 .أسبانيا ،٢٠٠٢فبراير

 ) والبحـوث   الدراسات ، معهدالعلوم التربوية مجلةردنية، األ ات). االستخدامات التربوية لإلنترنت في الجامع٢٠٠٢نرجس حمدي
 ).٢(ع. ، التربوية، جامعة القاهرة

 مسـتخدمي  على دراسة االجتماعية الشبكات لمواقع المصري الشباب الستخدام واالجتماعية النفسية اآلثار .)٢٠٠٩( زكريا نرمين 
كليـة   ،٢٠٠٩١٥/ ٢/  ١٧-١٥ العصـر  وتحـديات  واإلعالم األسرة حول األول العلمي للمؤتمر مقدم بحث ،Facebook موقع

 .اإلعالم، جامعة القاهرة

 منشورة غير ماجستير رسالة مصر، في األسري االتصال أنماط على الحديثة االتصال تكنولوجيا أثر). ٢٠٠٣( حنفي سيد نرمين ،
 .القاهرة جامعة اإلعالم، كلية ،والتليفزيون اإلذاعة قسم

 بعنوان عمل لورشة مقدمه عمل ورقة ،التعليم علي العائد قضايا تجاه لإلعالم االجتماعية المسئولية ).٢٠٠٨( البطريق أحمد نسمة :
 .القاهرة والتدريب، واالستشارات للبحوث التنمية شركاء ،م٢٠٠٨فبراير  ٢٤-٢٣ مصر في التعليم قضايا

 العربية الوحدة دراسات مركز ، بيروت:١ط ،اللغوية السلطات وانهيار العربي اإلعالم .)٢٠٠٥( الخوري نسيم. 

 ) مظاهر السلوك العدواني الشائعة لدى األطفال الفلسطينيين: دراسة ميدانية على عينة من األطفال المشكلين ٢٠٠٩نظمي مصطفي .(
 ).١٧)، مجلد (١، ع. (٢٠٠٩ينايرالمية (سلسلة الدراسات اإلسالمية) مجلة الجامعة اإلسسلوكيا، 

 غير ماجستير دراسة اإلنترنت، شبكة على المواطن صحافة نحو المصري الشباب اتجاهات .)٢٠١٣( أحمد المعطي عبد السيد نها 
 .المنصورة جامعة اآلداب، كلية اإلعالم، قسم ،منشورة

 ) المسئولية االجتماعية، دراسة عن المشاركة السياسـية  ية تصور مقترح لدور خدمة الجماعة في تنم). ٢٠٠٣نورهان منير فهمي
 حلوان. كلية الخدمة االجتماعية، جامعة :، القاهرةاسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانيةدر مجلةالقاهرة:  للشباب الجامعي،

 األول الصـف  طـالب  لدى الدراسي التحصيل على اإلعالمية التربية في مقترحة وحدة أثر .)٢٠١١( وآخرون عباس عبده هناء 
 ).١( ج. ،)٢٣(ع.  المنصورة، جامعة ،النوعية التربية بحوث مجلة المنصورة، في الفني ثانوي

 ) واقع مساهمات معلمات الصف األول الثانوي في التربية اإلعالمية من وجهة نظر الطالبـات  ٢٠٠٨هناء محمد سعيد العمودي .(
 لتربية، جامعة أم القرى.ا، كلية رسالة ماجستير غير منشورةوالمشرفات التربويات بمدينة مكة المكرمة، 

 ) مدونة شمس النهضة :، السودان١ط ،ر موقع الفيس بوك على المجتمعآث .)٢٠١٠وائل مبارك. 

 ع. ٢٠١٠، القاهرة، مركز األهرام، أبريل مجلة السياسة الدولية الشبكات االجتماعية .. محاولة للفهم، )، ٢٠١٠( زكي رشاد وليد ،
 YpfXgoo.gl/8I: )، متاح على الرابط التالي١٨٠(

 القـاهرة:  ، إسـتراتيجية  قضـايا  سلسلة "،الميثودولوجيا إلى االيدولوجيا من االجتماعية الشبكات نظرية). ٢٠١٢( ــــــــ
 .االلكتروني الفضاء ألبحاث العربي المركز

 ) عمان: دار أسامة.التفكير الناقد واستراتيجيات تعليم). ٢٠١١وليد رفيق العياصرة ، 

 للنشر الثقافة دار: القاهرة ،حلها وإمكانيات تقنيتها: اإلنسانية العلوم مشكلة .)١٩٩٠( الخولي ظريف يمنى. 

 ،٢٠٠٢والتوزيع، للنشر الفالح مكتبة: الكويت. اإلعالم أخالقيات. سليمان صالح. 

 للدراسـات  الـرأي  مركـز : عمـان . الصحفية التشريعات ضوء في العربية الدول في والتعبير الصحافة حرية. ليلى المجيد، عبد 
 . ٢٠٠٢ والمعلومات،

 ،األميركيـة  الصحف تحرير رؤساء جمعية كما حددتها للصحافة األخالقية للقواعد علمية مناقشة: الصحافة أخالقيات. جون هتلنج .
 عام المتحدة الواليات في باالنجليزية الكتاب صدر(تاريخ بدون والتوزيع، للنشر العربية الدار :القاهرة). الرءوف عبد كمال: ترجمة(

١٩٨١ (. 



 

  
 

 طـرأت  التـي  والتعديالت ١٩٩٨ لسنة ) ٨ ( رقم والنشر المطبوعات قانون .الهاشمية األردنية المملكة.والنشر المطبوعات دائرة 
 . ١٩٩٩ والنشر، المطبوعات دائرة . ١٩٩٩ لسنة  )٣٠ ( رقم والنشر المطبوعات لقانون معدل قانون -عليه

 ،١٩٩٨ األردن، تاريخ لجنة منشورات :عمان .( ١٩٩٧ - ١٩٢٠ )األردنية الصحافة تطور.عصام الموسى . 

 ،٢٠٠٤ عمان،.دولة خمسين في الشرف ومواثيق الدساتير-والواقع النظرية: الصحافة أخالقيات. موسى طارق الخوري . 

  ، أخالقيات اإلعالم ، مكتبة الفالح : الكويت ، الكويت ٢٠١٢سليمان ( صالح : (. 

 ١. الدولي اإلعالمي النظام صعود و انهيار): ٢٠١٢(  أبوزيد فاروق- 

 العلميـة  المجلـة  ، العـام  الـرأي  على تأثيره و العربي اإلعالم تطور و ظهور مراحل) : ٢٠١٧(  اسليم مصباح صبحي فيصل 
 . مصر -  البيئية و التجارية للدراسات

 السوسيولوجيه الفروق و الغربي اإلعالم و العربي اإلعالم) : ٢٠٠٥( األردنية الغد جريدة. 

 ٤. قاتم واقع: العربي اإلعالم) :  ٢٠١٥( اإلستراتيجية الدراسات و للبحوث الروابط مركز- 

 ٣قسنطينة جامعة-البصري السمعي و االتصال و اإلعالم كلية - العولمة زمن في الفضائي اإلعالم) :  ٢٠١٦( عايش حليمة. 

 ) صحافة المواطن وتأثيرها على مصادر االعالم المحلية٢٠٠٩تاال حالوة ،( 
 ) االعالم الجديد وعصر صحافة المواطن )،٢٠١٤ياس خضير البياتي 
 ) صحافة المواطن وإعادة انتاج األدوار٢٠١٤ثريا السنوسي ،( 
 ) الميديا الجديد)، عصر ٢٠١٦عبد الرحمن سليمان 
 ) مقالة بعنوان صحافة المواطن غائبة عن الصحافة العربية٢٠١٠خالد محمد توفيق ،( 
  موقع اليوم السابع 
 ) ٢٠١٦صحافة المواطن وتأثيرها على وسائل االعالم المحلية( 
 التعليم الجامعي. دار :اإلسكندرية ،اإلعالم والطفل). ٢٠١٥( إبراهيم جابر السيد 

 القاهرة: دار الفكر العربي ،عالميةمناهج البحث في الدراسات اإل). ٢٠٠٨( براهيم عبداهللاإ. 

 نموذج قناة الرسالة :). عادات وأنماط مشاهدة طلبة الجامعات األردنية للقنوات الفضائية اإلسالمية٢٠٠٩( إبراهيم ناصف عبد اهللا. 
 ، كلية اإلعالم، جامعة الشرق األوسط.ماجستير

  اتحاد GSMAالصـعيد  علـى   استخدام األطفال للهاتف المحمول دراسة مقارنة). ٢٠١١( .ومعهد أبحاث مجتمع الهاتف المحمول
 .يالدول

 بحث منشور في مجلة اتحـاد  ). مستوى الثقافة التكنولوجية لدى طلبة اإلعداد التربوي في جامعة أم القري، ٢٠١٠( إحسان كنسارة
 .جامعة أم القري ،الجامعات العربية

 ج أسسها وتخطيطها وتطويرهاھالمنا). ٢٠٠٧( أحمد علوان المذحجي.  
 اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة. ،تكنولوجيا أدب الطفل). ٢٠٠٠( أحمد فضل شبلول 

 ٣٠:٢٠)، ٢ع.( ،مجلة المعلم الطالب ،). القيم التربوية في برامج األطفال ودور وسائط اإلعالم٢٠٠١( أحمد كنعان. 

 دراسة  : ). برامج األطفال في القنوات الفضائية العربية ودورها في تشكيل المعلومات لدى الطفل الكويتي٢٠١٠( أحمد محمد العنزى
 .جامعة عين شمس، ، المعهد دراسات الطفولةدكتوراه غير منشورةرسالة  ،تحليلية وميدانية

 ألساسي لمضامين مواقع الشبكات االجتماعية وعالقته بالقيم االجتماعية ). تعرض تالميذ مرحلة التعليم ا٢٠١٧( أسماء حسين علي
  .جامعة المنيا ،التربية النوعية قسم اإلعالم التربوي، كلية ،غير منشورة ماجستيررسالة  لديهم،

 مجلة دفـاتر  فيشور مقال منالتربية اإلعالمية والثقافة المعلوماتية في إصالح المنظومة التعليمية،  ). دور٢٠١٥( إسماعيل لعيس ،
 ).٥ع.(

 ًمتاح على ،٢٦/٣/٢٠١٦تمت زيارته). ٢٠١١.(أطفال جيل التقنية.. فاشلون اجتماعيا h p://www.alriyadh.com/619752 

 غيـر   ماجسـتير رسالة صرية المتخصصة، دراسة للمضمون والنخبة الم :). المحتوى الثقافي لقناة براعم٢٠١٤( آالء عزمي فؤاد
 ، قسم اإلعالم، كلية اآلداب، جامعة سوهاج.منشورة

 دار الزهراء للنشر والتوزيع. :، الرياض). ثقافة األطفال والتراث التذوق األدبي٢٠١٤( العمدة أم هاشم عبد المطلب 

 )دراسة مسحية لعينة من أطفال  لإلنترنتالجزائري نترنت: دراسة لعادات وأنماط استعمال الطفل الطفل واإل). ٢٠٠٩آمال شرشور
، قسم علوم اإلعالم واالتصال، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة الجزائر بن يوسف بن غير منشورة ماجستيررسالة  ،الجزائر

 .خده



  
 

 
 

 المجلـس  ٤)، م.(١٣ع.( ،مجلة الطفولـة والتنميـة  ). دور وسائل اإلعالم وحماية األطفال من العنف، ٢٠٠٤( أمل حمدي دكاك :(
 العربي للطفولة والتنمية.

 للطباعة ، ايتراكالثقافي التحليل منهجية منظور من إعالمية رؤية والفضائيات العربية الثقافة). ٢٠٠٣( الغنى سعيد عبد أمين. 

 إلعالنات قنـاة "سـبيس    تحليلية: دراسة وصفية عربية المتخصصة في برامج األطفال). إعالنات القنوات ال٢٠١٠( أمينة طرابلسى
 ،، قسم علوم اإلعالم واالتصال، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعـة متنـورى  غير منشورة ماجستيررسالة ، الفضائية "تون

 قسنطينة.

 جامعة بغداد. ،اإلعالم الجديد.. تطور األداء والوسيلة والوظيفة). ٢٠١١( صفد حسام ،إنتصار إبراهيم 

 ) دار نهضة الشروق. :، القاهرةالطفل المصري بين التلفزيون والفيديو والغزو الثقافي). ١٩٩٧انشراح الشال 

 ) دار حـافظ للنشـر    :، القـاهرة : دراسة في تأثير الـدش لكترونيةنت في قرية ماكلوهان اإلنترالدش واإل). ٢٠٠٠انشراح الشال
 والتوزيع.

 ) ري إبان حرب الخليج في حكايتي مع صدام وحكايات أخرى، القاهرة.). تأثير التلفزيون على الطفل المص٢٠٠٤انشراح الشال 

 ) الجنة وسنا أنموذجا"  ). تأثير البرامج الغنائية في قنوات األطفال الفضائية على األطفال األردنيين "قناتا طيور٢٠١٣آية عبد الرحيم
 الم، جامعة البترا.، قسم الصحافة واإلعغير منشورة ماجستيررسالة من وجية نظر أولياء األمور، 

 ) دار الفكر العربي :، القاهرةاإلعالم المرئي وتنمية ذكاءات الطفل العربي). ٢٠٠٨إيناس السيد محمد. 

 ) دار الجامعة الجديدة. :، اإلسكندرية: دراسة سيكولوجيةعالنات التلفزيونية وثقافة الطفلاإل). ٢٠٠١إيناس محمد غزال 

  ،دار جرير للنشر  :، عمان٢، طوسائل اإلعالم والطفولة). ٢٠٠٦شاهرأبو شريح (ومد القادرى، أحوسليمان قزاقزة، وباسم حوامده
 والتوزيع.

 ) دار وائل للنشر. :، عمانالتربية اإلعالمية ومحو األمية الرقمية). ٢٠١٥بشرى حسين الحمداني 

  ،دار الفاروق.). إدارة المعلومات، مصر٢٠٠٣يل (جون بالكووبول جامبل : 

 العمل وسرعة التفكير في عصر النظام العصبي الرقمي: عالم المعرفة). ١٩٩٩( بيل جيتس. 

 ) دار المعرفة الجامعية. :: تقديم احمد مصطفى أبو زيدالثقافة والثقافات الفرعية).١٩٩٧تهاني حسن الكيال 

 ) دار سطور. :، لبنان٢.(مترجم فاطمة نصر)، طخدعة التكنولوجيا). ٢٠٠٠جاك ايلول 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة عنابه. أثر التلفزيون على سلوكيات وقيم الطفلوق(د.س).جمال بن زر ، 

 ) دراسة ميدانيـة،  أثيرها على قراءة الصحف المطبوعة). الصحافة االلكترونية في فلسطين واحتماالت ت٢٠٠٢جواد راغب الدلو :
 )، القاهرة.٢٠ع.( ، جامعة األزهر،مجلة كلية اللغة العربية

 ) التلفزيون في نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية لدى الشباب المصري وعالقتـه باسـتخداماتهم    ). دور٢٠٠٨جيالن محمود شرف
 ، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة.غير منشورة دكتوراهرسالة للتقنيات الحديثة، 

 الكتب. : عالم، القاهرة٥، ط: الطفولة والمراهقةعلم نفس النمو). ١٩٩٩امد زهران (ح 

 ) عالم الكتب.، القاهرةعلم نفس النمو: الطفولة والمراهقة ).٢٠٠١حامد زهران : 

  .(د.س) دار القلم.، الكويتالنمو سيكولوجية فيسات دراحامد عبد العزيز الفقى : 

 العلم واإليمان للنشر والتوزيع.   ،سائل وتكنولوجيا التعليم والتعلمو). ٢٠١٤( حسام الدين مازن 

 العلـم واإليمـان للنشـر     :، كفر الشـيخ استراتيجيات حديثة في تعليم وتعلم الحاسب اآللي العلم). ٢٠٠٩( مازن ين محمدحسام الد
 .والتوزيع

 العلم واإليمان للنشر والتوزيع.، دسوقتكنولوجيا التربية مدخل إلى تكنولوجيا المعلوماتية). ٢٠١٤( حسام الدين محمد مازن : 

 ) الدار اللبنانية المصرية. :، القاهرةطفل العربيأدب ال). ١٩٩٥حسن شحاته 

  ،العربية للنشر. الدار، االتصاالتتكنولوجيا المعلومات و). ٢٠٠٩محمود علم الدين (وحسن عماد 

 ) لمصرية.:  الدار اللبنانية اإعداد التالميذ للقرن الحادي والعشرين آفاق تربوية متجدد). ٢٠٠٤دونا سيترون اوتشيدا 

 ) مكتبة العبيكان. :(ترجمة محمد عبد العليم)، الرياض ،التلفزيون وتربية األطفال ).٢٠٠٠ديفيد إنجالند 

 ) قسـم الدراسـات   رسالة دكتوراه غيـر منشـورة  دراسة تطبيقية،  :). األطفال في القنوات الفلسطينية٢٠١١رابعة محمود محمد ،
 لعربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية.اإلعالمية. جامعة الدول العربية، المنظمة ا

 )دار الكتب العلمية. :، القاهرةالجيل الخامس والمعرفة والذكاء االصطناعي :الحاسوب وعصر شغيلة المعرفة). ٢٠٠٥رأفت الكمار 

 ) تعكسه من مهارات اجتماعية لطفل ما  ). الرسوم المتحركة بقنوات األطفال العربية المتخصصة وما٢٠١١رحاب محسن الجندى
 ، معهد دراسات الطفولة، جامعة عين شمس.غير منشورة ماجستيررسالة دراسة تحليلية،  :قبل المدرسة



 

  
 

 ) فاعلية برنامج مقترح في طرائق تدريس الحاسوب كما يعكسه التحصيل األكاديمي واألداء التدريسي واالتجاه ٢٠٠٣رحمة عودة .(
 ، كلية التربية، جامعة األقصى، غزة.رسالة دكتوراه غير منشورةطلبة كلية التربية بجامعة األقصى، نحو البرنامج لدى 

 ) دار دجلة. :، عمانمقدمة في البحث العلمي). ٢٠٠٨رحيم يونس العزاوى 

 ) (مجلـة   بحث منشور في). فاعلية اللعب في إكساب أطفال الروضة مجموعة من المهارات الرياضية، ٢٠٠٥رزان سامى عويس
 .٣٩٨ -٣٧٦)، ١٢)، م.(١ع.( جامعة دمشق)،

 دار الجامعة الجديد. :، اإلسكندريةلكترونية بالوطن العربي وكيفية عالجهااألمية اإل). ٢٠١٢( رضا عبد البديع عطية 

 ) دار الفجر. :، القاهرةاإلعالم والعولمة). ٢٠٠٧رضا عبد الواحد أمين 

 ) عالم الكتب.  :، القاهرةمدخل إلى إعالم الطفل. )٢٠١١زكريا الدسوقي، صفاء عبد الدايم 

  .(د. ت) دور برامج األطفال المتلفزة في تدعيم قيم الطفل الفلسطيني من وجهة نظـر بعـض العـامالت    زياد بن على الجرجاوي
 ، جامعة القدس المفتوحة. رياض األطفال

 ) شر في ضوء معايير الثقافة الحاسوبية ومدى اكتسـاب  ). تحليل مقرر تكنولوجيا المعلومات للصف الحادي ع٢٠٠٧زينات محمد
 ، قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية.غير منشورة ماجستيررسالة الطلبة لها، 

 ) دار النهضة العربية. :، القاهرةرؤية نقديةالفضائيات العربية ). ٢٠٠٤سامي الشريف 

 ) دار النهضة العربية . :، القاهرة٣، طاإلذاعات والقنوات المتخصصة :صصاإلعالم المتخ). ٢٠١٤سامي الشريف 

 ) مقال متاح علي ١٣/١٠/٢٠١٦). تم زيارته ٢٠١٥سحر اإلعالم وبراءة األطفال،http://yarbwafakni.blogspot.com.eg 

 )القاهرة.نشطة الموسيقية في النمو العام للطفل العربياأل دور). ٢٠١٤سعاد عبد العزيز نجلة ، 

  دراسة تطبيقية،  :إكساب األطفال المعلومات الدينية فيبعض قنوات األطفال الفضائية المتخصصة  ). دور٢٠٠٧سعد ( الناديسعيد
 ين شمس.، معهد الدراسات العليا للطفولة، اإلعالم وثقافة األطفال، جامعة عغير منشورة ماجستيررسالة 

 ) ماجسـتير رسالة ). دور بعض قنوات األطفال الفضائية المتخصصة في إكساب الطفل معلومات دينية، ٢٠٠٢سعيد النادي محمد 
 ، معهد دراسات الطفولة، جامعة عين شمس.غير منشورة

 ) العام في مصر وأمريكا واليابان، ). دور تعليم العلوم في تنمية الثقافة العلمية للطفل بمدارس التعليم ٢٠٠٣سليمان عبد ربه محمد
، مركز رعاية الطفولة، كلية ريـاض  بحث مقدم في ندوة علمية حول موضوع تنمية التفكير العلمي والقضاء على التفكير الخرافي

 .١٤٠:٣٩األطفال، جامعة المنصورة، 

 ) لعربي في ضوء التقارير الدولية واتفاقية ). الدور التربوي في مواجهة مشكالت الطفولة المبكرة بالوطن ا٢٠١٣سماح خالد زهران
 . ٧٦- ٤١ )،١٤(.)، م٥٥(.ع ،مقال منشور في مجلة الطفولة العربيةحقوق اإلنسان دراسة تحليلية، 

 دار المسيرة للنشر والتوزيع. :، عمان٢، طتكنولوجيا التعليم لذوى االحتياجات الخاصة). ٢٠١٤( سماح عبد الفتاح مرزوق 

  أثر الرسوم المتحركة في التلفزيون المصري في إكساب طفل ما قبل المدرسة بعض المهـارات  ٢٠٠٥(سماح محمد الزمزمى .(
 ، معهد دراسات الطفولة، جامعة عين شمس.  غير منشورة ماجستيررسالة االجتماعية، 

 ) ماجستيررسالة قبل المدرسة، ). دور قناة طيور الجنة الفضائية في تنمية الجوانب المعرفية لطفل ما ٢٠١٢سمر عادل عبد الحميد 
 ، معهد دراسات الطفولة، جامعة عين شمس.غير منشورة

 ) دمشق: مجلة أوروبا والعرب.اإلعالم العربي المعاصر). ٢٠٠٠سمير بلوك باشا ، 

 ) ـ ٢٠١٥سمير سليمان الجمل ا فـي  ). دور الحاسب اآللي في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة من وجهة نظر معلمي التكنولوجي
)، ٢)، م.(٣٧، ع.(بحث منشور في مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحـاث والدراسـات  مديرية التربية والتعليم في جنوب الخليل، 

 .١٠٦:٨١فلسطين،

 ) دراسة تحليلية ناقدة في ضوء متطلبـات القـرن الحـادي     :). أغنية الطفل المصري في وسائل اإلعالم٢٠٠٣سهير عبد الحميد
 .٣٧١ – ٣٢١)، ٤)، ع.(١٦، م(مقدم في مجلة البحث في التربية وعلم النفسبحث والعشرين، 

 ) دار كنوز العلمية للنشر والمعرفة. :، عمانالبرامج التلفزيونية وقيم األطفال). ٢٠٠٩سهير فارس السوداني 

 ،اإلسكندرية للكتاب. مركز :، االسكندريةتنشئة الطفل وحاجاته بين النظرية والتطبيق). ٢٠٠١شحاتة محمد (و سهير كامل 

 ) وزارة التربية. ،أهداف المراحل التعليمية في دولة الكويت). ١٩٩٩سيد ابراهيم الجيار 

 ) العربـي   :، القاهرةالصحافة المعاصرة فيبحث منشور ضمن كتاب "بحوث ؟، ). الصحافة االلكترونية إلى أين٢٠٠٢السيد بخيت
 للنشر والتوزيع.

  ،دار الكتاب الحديث.  :، القاهرةثقافة طفل الروضة). ٢٠١٣فاطمة ناجى (والسيد شعالن 



  
 

 
 

 ) م إلى المؤتمر السنوي الدولي األول دراسة نقدية،  :والمأمول). مسرح الطفل المصري بين الواقع ٢٠٠٩السيد محمدـُـد بحث قـ
 .والمأمولعربي الواقع العربي الرابع لالعتماد األكاديمي لمؤسسات وبرامج التعليم العالي النوعي في مصر والعالم ال

  ) رسـالة  ، ٢٠٠٣). التنشئة االجتماعية لألطفال في واقع المجتمع العراقي بعد االحتالل األمريكـي  ٢٠١٢شاكر حسين الخشالى
 ، كلية اآلداب والتربية األكاديمية، األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك.دكتوراه غير منشورة

  ،رؤية القائم باالتصال في الصحافة المصرية ونشطاء االنترنت لتأثير اإلعالم البديل ٢٠١١( محمد جاد المولىوشريف درويش .(
 )، جامعة بنها. ٢٦، ع.(مجلة كلية اآلدابيناير،  ٢٥على تداول المعلومات خالل ثورة 

 ) الملحنـة فـي مقامـات     ينيةة في أغنية الطفل العربي الد). بعض التقنيات التكنولوجية  المستخدم٢٠٠٩شرين عبد اللطيف أحمد
 )، جامعة حلوان.٢)، م.(١، ع.(بحث منشور في المجلة األردنية للفنونعربية، 

 ) دراسة ميدانية على طلبـة   :). قنوات البث الفضائي وتأثيراتها المحتملة على منظومة الفكر االجتماعي٢٠٠٩شالل حميد سليمان
 .٨١١١٦)،٢٣ع.(، في مجلة دراسات موصلية بحث منشورجامعة الموصل، 

 بحث مقدم لمؤتمر أبحاث المؤتمر الدول اإلعالم ). فرص تجسيد مجتمع المعلومات داخل المؤسسة، ٢٠٠٩( الويشمس ضيات خلف
 .  ٤٢٢:٤١٣، جامعة البحرين، منشورات جامعة البحرين، تكنولوجيا جديدة.. لعالم جديد :الجديد

 ) المجموعـة العربيـة    ،عايير توظيف المستحدثات التكنولوجية وتطوير المناهجم :تقنيات وتكنولوجيا التعليم). ٢٠٠٨شوقي حسان
 للتدريب والنشر والتوزيع.

  .(د. ت) جامعة الشارقة، كلية االتصال.بين التفاعل  والتنافر :فضاء الطفولة والوسائط اإلعالمية والمجتمع الشبكيالصادق الرابح ، 

 ) رسـالة  ئل االتصال االلكترونية دراسة على عينة من أطفال الريف والحضـر،  ). عالقة الطفل المصري بوسا٢٠٠٣صفا فوزي
 ، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة.غير منشورة ماجستير

 ) دار أقالم للنشر والتوزيع. :، القاهرةالتأثير والتأثر :اإلعالم الفضائي والمجتمع). ٢٠١١صالح عبد الحميد 

 ) منشورات وزارة اإلعالم الفلسطينية. ،اإلعالم الفلسطينية الثقافة ووسائل). ٢٠٠٤طلعت عبد الحميد 

 ) الهادي للطباعة والنشر والتوزيع. دار ،الطفل في قبضة الشاشة، لبنان). ٢٠٠٨عبد الحليم محمود 

 ) برامج األطفال في الفضائيات العربية المتخصصة وإسهامها في تثقيف الطفـل السـوداني   ٢٠١٣عبد الرحمن عودة الفهداوى .(
، كلية علوم االتصال، جامعـة  رسالة دكتوراه غير منشورةبالخرطوم،  mbc3راسة على عينة من مشاهدي قناة الجزيرة أطفال ود

 السودان للعلوم والتكنولوجيا.

 ) دار وائل للنشر. :، عمانواالتصاالتاإلدارة المدرسية في توظيف برامج تكنولوجيا المعلومات  ). دور٢٠١٠عبد السالم الشناق 

 دار الغريب.   :، القاهرةالتكنولوجية وتكنولوجيا التربية). التربية ١٩٩٧بد العظيم عبد السالم الفرجانى (ع 

 ) دار الشروق. :، األردن٣، طأثر وسائل اإلعالم على الطفل). ٢٠٠٢عبد الفتاح أبو معال 

  .(د. س) دار العربي للنشر والتوزيع. ،يقوالثقافة بين النظرية والتطب االتصالتكنولوجيا عبد الفتاح عبد النبي 

 مستوى الثقافة العلمية والتكنولوجية والبيئية لدى طلبة جامعة حضـر مـوت للعلـوم والتكنولوجيـا     ٢٠٠٩عوض ( عبد القادر .(
غيـر   ماجسـتير رسـالة  بالجمهورية اليمنية ومصادر اكتسابهم لها في ضوء متغيرات التخصص والمستوى األكاديمي والجنس، 

 امعة اليرموك، السعودية.، جمنشورة

 ) من منشورات اتحاد الكتاب العربي. :، دمشقالتنمية الثقافية للطفل العربي). ٢٠٠١عبد اهللا أبوهيف 

 ) بحـث مقـدم فـي    ). تنمية التفكير اإلبداعي باستخدام برنامج سكامبر: االحتياجات الخاصة، ٢٠٠٦عبد الناصر األشعل الحسيني
 .٧٠٢ - ٦٦٩، مكة، رعاية الموهبة.. تربية من أجل المستقبل :وهبةالمؤتمر العلمي اإلقليمي للم

 ) بحث دراسة تطبيقية على عينة من طلبة جامعة بغداد،  :). الطالب ومشاهدة القنوات الفضائية المتخصصة٢٠١٣عبد النبي خزعل
 ).                             ٢١ع.( ،منشور في مجلة الباحث اإلعالمي

 تـم  العالقة بين تعرض الطفل لبرامج األطفال في قنوات األطفال العربية واكتسابهم للمفاهيم العلمية). ٢٠٠٦( عربي عبد العزيز ،
hومتاح علي الرابط التالي  ٢٩/٧/٢٠١٧زيارته  p://dalya6848.blogspot.com.eg/2014/04/17.html 

 ) ٤، ع.(بحث منشور في مجلة اإلذاعـات العربيـة  ). البرامج العلمية والتكنولوجية في التلفزيون، ٢٠٠٢عزه عبد العظيم محمد ،(
 جامعة الدول العربية. :تونس

 ) ـ ٢٠٠٨عقيل محمد طلفاح الشمري ة ). مستوى الثقافة التكنولوجية لدى معلمين العلوم في مدارس منطقة الحدود الشمالية بالمملك
، قسم المناهج والتدريس، كلية العلوم غير منشورة ماجستيررسالة العربية السعودية والحاجات التدريسية التكنولوجية الالزمة لهم، 

 الجامعة األردنية. التربوية،

  مؤسسة األصالة. :، القاهرةالطفولة والمراهقة سيكولوجية :علم النفس االرتقائي). ١٩٩٧( كفاقيعالء الدين 



 

  
 

 الجمعية ٤٩، ع.(مقال منشور في مجلة الطفولة العربية). مرتكزات التربية األخالقية في عصر متغير، ٢٠١١عد وطفة (على أس ،(
 .١٠٧:٨٧الكويتية،

 ) القومية العربية للثقافة والنشر. دار :، القاهرةتكنولوجيا الفضاء وأقمار االتصاالت). ٢٠٠٣على محمد شمو 

 ) بحث قـدم للمـؤتمر التربـوي األول   دراسة تحليلية،  :القيم المتضمنة في أفالم الرسوم المتحركة). ٢٠٠٤عليان عبد اهللا الحولي 
 (التربية في فلسطين وتغيرات العصر)، فلسطين.

 ) المهارات التكنولوجية الخاصة بمعلمات رياض األطفال والالزمة للتعامل مع مناهج اللغة العربية ٢٠١٤عيسى خليل الحسنات .(
 .٣٤:٩)، ٥٨، ع.(مقال منشور في مجلة الطفولة العربية االلكترونية،

 ) غيـر   ماجستيررسالة دراسة مسحية،   :). تقييم عناصر ثقافة األطفال في بعض مطبوعات وزارة الثقافة٢٠١٢غالية زكى ناجى
 ، جامعة عين شمس، معهد دراسات الطفولة. منشورة

 ) عالم الكتب. :، القاهرةالتطبيق إلى االحتراف والجودة التعليم اإللكتروني من). ٢٠٠٩الغريب زاهر إسماعيل 

 ) تكنولوجيا  :بحث مقدم لمؤتمر اإلعالم الجديدظل ثورة االتصال واإلعالم الجديد،  في). الهوية الثقافية العربية ٢٠٠٩فؤاده البكرى
 .  ٣٩٠:٣٦٩، جامعة البحرين، قسم اإلعالم والسياحة والفنون، جديدة.. لعالم جديد

 دار العالم العربي. :، القاهرةالمدونات االلكترونية والمشاركة السياسية). ٢٠١٢الزهراء عبد الفتاح ( فاطمة 

 ) األساسـي ومـدى    ).مهارات التفكير في التكنولوجيا المتضمنة في كتاب التكنولوجيا للصف العاشر٢٠١٠فاطمة سليمان المصدر
 امعة اإلسالمية، كلية التربية، غزة.، الجغير منشورة ماجستيررسالة اكتساب الطلبة لها، 

 ) األلعاب الكترونية عبر الوسائط اإلعالمية الجديدة وتأثيرها في الطفل الجزائي دراسة ميدانية على عينة من ٢٠١٢فاطمة همال .(
 اعية.، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتمغير منشورة ماجستيررسالة أطفال ابتدائيات باتنة، 

 دار العلم للماليين. :) ١٩٩٤( قاموس المورد 

 ) قسم الترجمـة،   ، كلية اآلداب واللغات والفنون،غير منشورة ماجستيررسالة ). أليات دبلجة الفيلم الغرائبي، ٢٠١١كريمة جياري
 جامعة وهران، الجزائر.

 ) اليونسكو. ،ي في عالم متغيرنظرة على مؤتمر التربية المبكرة للطفل العرب). ٢٠٠٧لطيفة حسين الكندرى 

 ) المجلس األعلى للطفولـة والتنميـة، مجلـة خطـوة،     تثقيف األطفال علميا وتنمية التفكير العلمي لديهم). ٢٠٠٢ليلي كرم الدين ،
 ).٢٢ع.(

 العربيـة،  ). عالقة الطفل المصري بالقنوات الفضائية ٢٠٠٥لمؤتمر اإلقليمي األول الطفل العربي في ظل المتغيرات المعاصرة (ا
 ، القاهرة: عالم الكتب، جامعة عين شمس.بحث مقدم  للمؤتمر اإلقليمي األول الطفل العربي في ظل المتغيرات المعاصرة

 ) (المعرفي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمشروع تطوير التعليم نحو االقتصاد  ). دور٢٠١٢ماجد الزيودىERFKE (تنمية  في
 .١٠٧:٨٣)،٣)، م.(٥، ع.(المجلة العربية للتطوير والتفوق فيبحث منشور المدارس الحكومية االردنية، المهارات الحياتية لطلبة 

 ) مكتبة التربية العربي لدول الخليج. :، الرياضمدخل للتربية في القرن الجديد :التنور العلمي التقني). ٢٠٠٣ماهر إسماعيل صبري 

 ) اإلسـكندرية ، نحو تنوير عربي جديـد  :التنوير التكنولوجي وتحديث التعليم ).٢٠٠٥ماهر إسماعيل صبري، صالح الدين توفيق: 
 المكتب الجامعي الحديث.

 ) مجلة العلوم والتقنية مجلة تصدر عـن مدينـة   مفهومه وسبل تحقيقه،  :). التنور التقني٢٠٠٠ماهر إسماعيل صبري، محب كامل
 )، السعودية.٥٥، ع. (الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

 ) دار أسامة للنشر والتوزيع. ،اإلعالم السياسي والدبلوماسي). ٢٠١٠مجد الهاشمى 

 ) رسالة ). مستوى التنور التكنولوجي لدى طالب قسم الحاسوب بكلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية، ٢٠٠٩مجدى أحمد البايض
 ، قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية.غير منشورة ماجستير

 دار السحاب للنشر والتوزيع. :، القاهرةالتنشئة العلمية لطفل ما قبل المدرسة). ٢٠١٤صطفى عبد القادر (محسن م 

 ) بحث مقدم لمؤتمر اإلعالم الجديـد ). الثقافة كمتغير في االتصال التفاعلي عبر وسائل اإلعالم الجديد، ٢٠٠٩محمد أحمد القضاة: 
 .٤٧٢:٤٤٩منشورات جامعة البحرين،  :ين. قسم اإلعالم والسياحة والفنون، جامعة البحرتكنولوجيا جديدة.. لعالم جديد

 ) الحديث.  الجامعيالمكتب  :اإلسكندرية، تثقيف الطفل بين المكتبة والمتحف). ٢٠٠٢محمد السيد حالوة 

 ) تها باتجاهـاتهم نحـو   ). الثقافة الحاسوبية لدى إداري مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان وعالق٢٠٠٧محمد بن راشد المخينى
 ، جامعة السلطان قابوس، عمان.غير منشورة ماجستيررسالة استخدام الحاسوب، 

 ) كلية اإلعالم، جامعـة  غير منشورة ماجستيررسالة ). اتجاهات األطفال األردنيين نحو قنوات األطفال، ٢٠١٠محمد حافظ جبر ،
 الشرق األوسط.



  
 

 
 

 ) م التقليدية والجديدة لقضايا الفساد في مصر دراسة للمضمون والقائم باالتصـال  ). معالجة وسائل اإلعال٢٠١٣محمد رضا محمد
 ، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة.رسالة دكتوراه غير منشورةوالجمهور، 

 ) ميذ الصف الخامس االبتدائي مع االستعانة ببعض ). إعداد برنامج لتنمية الثقافة التكنولوجية لدى تال٢٠٠٨محمد عبد الغفار محمد
 ، معهد دراسات الطفولة، جامعة عين شمس.رسالة دكتوراه غير منشورةالبرامج الثقافية التلفزيونية، 

 ) من منشورات موقع تأمالت في الحياة والفكر واإلدارة.مدخل إلى اإلعالم الجديد). ٢٠١٠محمد عواد ، 

 ) برامج األطفال في التلفاز وأثرها في تنمية المهارات اللغوية ألطفال مرحلة المهد ومرحلة الطفولة ). ٢٠١٠محمد عوده الريماوى
 ، كلية العلوم التربوية، الجامعة األردنية.غير منشورة ررسالة ماجستيالواقع والمأمول،  :المبكرة

 ) دراسة ميدانية في حلب،  :دى األطفال والمراهقين). إدمان االنترنت وعالقته بسمات الشخصية المرضية ل٢٠١٥محمد قاسم عبداهللا
 .٣٢:٩)، ٦٤ع.( ،مجلة الطفولة العربية فيبحث منشور 

 ) دار المسيرة للنشر والتوزيع.  :، عمان٢، طتكنولوجيا التعليم من أجل تنمية التفكير بين القول والعمل). ٢٠٠٩محمد محمود الحيلة 

 ) دار المسيرة. :، عمان٧، طليم بين النظرية والتطبيقتكنولوجيا التع). ٢٠١٠محمد محمود الحيلة 

 )١٠٢:٨٩)، ٥٨ع.( ،مقال منشور في مجلة الطفولة العربيةرؤية نفسية تربوية،  :والتليفزيون). أطفالنا ٢٠١٤محمد محمود العطار. 

 ) كتاب الحديث.دار ال :، القاهرةاالتجاهات الحديثة في إعالم الطفل وذوى االحتياجات الخاصة). ٢٠٠٧محمد معوض 

 ) دار الفكر العربي. :، القاهرةاألب الثالث واألطفال). ٢٠٠٠محمد معوض إبراهيم 

 دار الكتاب الحديث. :، القاهرةدراسات في إعالم الطفل). ٢٠١١( محمد معوض إبراهيم 

 ) الدار العالمية للنشر. :، القاهرةدراسات في إعالم الطفل). ٢٠٠٦محمود أحمد المزيد 

  دار الغريب. :، القاهرةالتلفزيون والطفل). ٢٠٠٨المزيد (محمود أحمد 

 ) ٢ع.( ،مجلـة النجـاح الوطنيـة   ). مستويات التنور العلمي لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية العليا، ٢٠١٣محمود الشمالي ،(
 ).  ١٧م.(

 ) عات.دار النشر للجام :، القاهرةمناهج البحث في إعالم الطفل). ١٩٩٦محمود حسن إسماعيل 

 ) دار الفكر العربي. :، القاهرةاإلعالم وثقافة الطفل). ٢٠١١محمود حسن إسماعيل 

  .(د.س) المشكالت النفسية والعالج :الطفولة والمراهقةمحمود حمودة. 

 ) ماعية مسلسالت الرسوم المتحركة المدبلجة في القنوات الفضائية العربية في تكوين المفاهيم االجت ). دور٢٠٠٩مريم فاروق خليل
، قسم اإلعالم وثقافة الطفل، معهد دراسات الطفولة، جامعـة عـين   غير منشورة ررسالة ماجستي) سنة، ٩١٢عند الطفل من سن (

 شمس.

 ) سة ميدانية على عينـة  ارسنوات د ٩: ٨ ). تأثير مشاهد العنف في أفالم الكرتون على سلوك الطفل ما بين٢٠١٥مسعودة عريبي
، جامعة الشهيد حمة لخضر بـالوادي،  غير منشورة ررسالة ماجستيأبراهيم بلدية الطريفاوي والية الواد،  من أطفال ابتدائية ملوكة

 .االجتماعكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، شعبة علم 

 ) والتوزيع. المستقبل للنشر دار :عمان ،سيكولوجية الطفولة). ١٩٩٨مشيل دبابنة، نبيل محفوظ 

  ).متاح علـي    ٦/٥/٢٠١٦؟ تمت زيارتهالتعليم تكنولوجيا التعليم، أم تقنيات التعليم، أم تقنية :مقال بعنوان ).٢٠١٤مصطفى القايد ،
http://www.neweduc.com 

 ١٩٦١( المعجم الوسيط.( 

 ) مطبعـة   :، دمشـق اإلنسانية الدولية: العرب والعالمنترنيت في تقارير التنمية التكنولوجيا واالتصاالت واإل ).٢٠٠٧معن النقري
 اليازجى.

 ) عمان: دار الراية للنشر والتوزيع.وسائل اإلعالم والطفولة بين االيجابية والسلبية). ٢٠١٥ممدوح رضا ، 

 غير منشورة رتيرسالة ماجس). دوافع استخدام األطفال للحاسبات اآللية وعالقته بالجوانب المعرفية، ٢٠٠٢الحسن فؤاد ( منال أبو ،
 معهد دراسات الطفولة، جامعة عين شمس.

  ،إذاعات الدول العربية، سلسلة بحوث  اتحاد). القنوات التلفزيونية العربية المتخصصة، ٢٠٠٦محمد عبد الكافي (والمنصف العيارى
 )، تونس.٥٦ودراسات إذاعية، ع.(

  ،الدار اللبنانية المصرية. :، القاهرة٢، طاإلعالم والمجتمع). ٢٠٠٦سلوى إمام (ومنى سعد الحديدي 

 ) دار الصفا. :، عمانمدخل إلى تربية الطفل). ٢٠٠٨منى يونس بحرى 

 ) دراسة سوسيولوجية تطبيقية علـى عينـة مـن     :تأثير القنوات الفضائية في تكوين شخصية الطفل).  ٢٠٠٢مولود زايد الطبيب
 ، جامعة السابع من أبريل.األطفال



 

  
 

 ) تأثير برامج األطفال في التلفزيون الجزائري على معلومات تالميذ الطور الثاني من التعليم األساسي: دراسة ). ٢٠٠٦ناجى تمار
، قسم علم النفس وعلوم التربية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة  رسالة دكتوراه غير منشورةميدانية في والية الجزائر، 

 الجزائر.

 ) الكويـت: كتـاب   ٥٠، مجموعة من الكتاب، ع.(ثقافة الطفل العربي :لعربي وتكنولوجيا المعلوماتالطفل ا). ٢٠٠٢نبيل علي ،(
 العربي. 

 ) دار المعرفة الجامعية. ،سلسلة دراسات وقضايا الطفولة المبكرة). أغاني وأناشيد األطفال، ٢٠١١نجالء محمد على 

 ) سلسلة دراسات يصدرها مركز فة على الطفل صحياً واجتماعياً، ). أثر معطيات ومظاهر مجتمع المعر٢٠١٢نحو مجتمع المعرفة
 )، السعودية. ٤٤، جامعة الملك عبد العزيز ع.(ةاالستراتيجيالدراسات 

 ) المركز التربـوي   :سالمة األطفال على اإلنترنت دراسة وطنية حول تأثير اإلنترنت على األطفال في لبنان). ٢٠١٢ندى عويجان
 للبحوث واإلنماء.

 المضمون الذي تقدمه قناة ٢٠٠٧ن محمد عبد العزيز (نسري .(Spacetoon   ،غيـر   ررسالة ماجستيوأثره على الطفل المصري
 ، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة.   منشورة

 ) بستان القاهرة للنشر. :، االسكندريةبين النظرية والتطبيق :نمو ورعاية الطفل). ٢٠٠٤نعمة مصطفى رقبان 

 دار الكتاب الجامعي.   :، اإلماراتجديد اتصاليصحافة المواطن نحو نمط ). ٢٠١٥لمعطى (نهى السيد عبد ا 

 ) قسـم اإلذاعـة   غيـر منشـورة   ررسالة ماجستي). عالقة الطفل المصري بالقنوات الفضائية العربية، ٢٠٠٣نهى عاطف العبد ،
 والتلفزيون، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة.  

 ) دار الفكر العربي.  :، القاهرةاعة األخبار التلفزيونية في عصر البث الفضائيصن). ٢٠٠٧نهى عاطف العبد 

 ) دار الفكر العربي. :، القاهرةأطفالنا والقنوات الفضائية). ٢٠٠٥نهى عاطف عدلي 

 ) دار الفكر العربي. :، القاهرةلكترونيةصحافة األطفال المطبوعة واإل). ٢٠١٢نورة حمدي أبوسنة 

 ) غيـر   ررسـالة ماجسـتي  ). تأثير بعض برامج قناة الجزيرة لألطفال على تنمية الذكاءات المتعددة، ٢٠١٠نورهان يسري حسن
 ، معهد دراسات الطفولة، جامعة عين شمس. منشورة

 ) المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب. :)، الكويت١٢٣، ع.(سلسلة عالم المعرفة ،). ثقافة األطفال١٩٨٨هادى نعمان الهيتيى 

 المواد التلفزيونية في قناة٢٠١٠م أحمد نغيمشي (هاش .(mbc3   الفضائية لألطفال بحث في واقع المواد التلفزيونية المعروضة فـي
 .١٧٧٢٠٠)، ٩١٠، ع.(مجلة الباحث اإلعالمي فيبحث منشور القناة لمده أسبوع، 

  ) رية.المكتبة العص ،حقوق الطفل بين الواقع والمأمول). ٢٠١٠هاني محمد المنايلى 

 ) كلية اإلعالم، جامعة رسالة دكتوراه غير منشورةالمصري للقنوات الفضائية العربية،  ). استخدام الجمهور٢٠٠١هبه شاهين أمين ،
 القاهرة.

 ) الدار اللبنانية المصرية. :، القاهرةالتلفزيون الفضائي العربي).٢٠٠٨هبه شاهين أمين 

 ) ٢، طدراسة تطبيقية بالقرية المصرية :لفزيون والتنشئة الثقافية لطفل الريفالت).٢٠٠٥هناء السيد محمد. 

 ) ٢ع.( ،بحث منشور في مجلة الملك سعود). عالقة رسائل التلفون المحمول بالقيم في المجتمع المصري، ٢٠١١هناء السيد محمد ،(
 . ٣١١٣٥٠)،٢٣م.(

 بحث منشور في لمخصصة لألطفال وتأثيرها على طفل ما قبل المدرسة، ). القنوات الفضائية ا٢٠١١( العبدليسميرة وقمره،  هنادي
 .٣٣٠٣٩١)، ٢٠ع.( ،مجلة بحوث التربية النوعية جامعة المنصورة

  .(د. س) الوكالة الكندية للتنمية الدولية.برنامج لدعم التعليم االبتدائي في مصر الطفل هو المحوروزارة التربية والتعليم ، 

 اليونيسكو. :، القاهرةإستراتيجية تنمية الطفولة المبكرة في مصر). ٢٠١٠( ليم المصريةوزارة التربية والتع 

 ) دار غريب للنشر والتوزيع :، القاهرةوسائل االتصال واإلعالم وتشكيل وعى األطفال والشباب). ٢٠١٠وفيق صفوت مختار 

 )  في تنمية المفاهيم األخالقية لدى طفل مرحلة مـا قبـل   ). فاعلية ما تقدمه بعض القنوات الفضائية ٢٠١٤والء محمد عبد الحميد
 ، كلية رياض األطفال، جامعة المنيا.غير منشورة ررسالة ماجستيالمدرسة، 

 ) استخدام التقنيات المعاصرة في إنتاج برامج الخيال العلمي في قنوات األطفال العربيـة المتخصصـة   ٢٠٠٥وليد محمد عمشة .(
 ، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة.رسالة دكتوراه غير منشورةلطفل، ودورها في اإلنماء الثقافي ل

 ) تونسنشر الثقافة العلمية والتكنولوجية في الوطن العربي المنصة العربية للتربية والعلوم والثقافة ةاستراتيجي). ٢٠٠٦اليونيسكو ،: 
  جمعية الدعوة اإلسالم.
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